
Regulamin Promocji “Black Week ZooArt 2021”

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Organizatorem Promocji „Black Week ZooArt 2021” zwanej dalej „Promocja” jest firma
„ZooArt Marek Postrzech” z głównym adresem wykonywanej działalności gospodarczej
w Dęblinie, ul. Wiślana 28A, NIP: 9181757897 (w Regulaminie jako: „Organizator”).
1.2. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
1.3. Czas trwania Promocji obejmuje okres od godz. 9.00, 23 listopada 2021 roku do godz.
9:00 1 grudnia 2021 r. lub do wyczerpania zapasów.
1.4. Promocja nie stanowi gry losowej w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r.
o grach hazardowych.
1.5. Promocja prowadzona jest w Sklepie Internetowym Organizatora dostępnym pod
adresem https://zooart.com.pl/. W Promocji mogą uczestniczyć Klienci, którzy po spełnieniu
warunków udziału w Promocji stają się Uczestnikami Promocji.
1.6 Promocją objęte są Produkty Organizatora (dalej “Produkty”), publikowane każdego dnia
trwania Promocji na Stronie Promocji
https://zooart.com.pl/BLACK-WEEK-2021-ccms-pol-112.html .

2. PRZEDMIOT PROMOCJI I WARUNKI SKORZYSTANIA Z PROMOCJI

2.1. Przedmiotem Promocji jest możliwość skorzystania przez Uczestnika Promocji z rabatu
obniżającego cenę Produktu
2.2. Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla osób fizycznych, będących konsumentami
w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, pełnoletnich, posiadających miejsce zamieszkania
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej „Uczestnik”).
2.3. W celu wzięcia udział w Promocji Uczestnik powinien:

a) zapoznać się z treścią Regulaminu i zaakceptować jego postanowienia, oraz
b) w okresie Promocji dodać do koszyka Produkty objęte Promocją i dokonać ich
zakupu z użyciem kodu rabatowego “BLACKWEEK2021”.

2.4. Uczestnictwo w Promocji i podanie związanych z tym danych jest całkowicie
dobrowolne.

3. ZASADY REALIZACJI PROMOCJI
3.1. Produkty objęte Promocją oraz wysokość rabatu publikowane są codziennie na Stronie
Promocji https://zooart.com.pl/BLACK-WEEK-2021-ccms-pol-112.html
3.2 W czasie trwania Promocji, Produkty objęte Rabatem dodawane są co 24 godziny
(o godzinie 9:00 każdego dnia).
3.3 Aby zakupić Produkty z Rabatem należy wejść na Stronę Promocji, dodać do Koszyka
wybrane produkty, użyć kodu rabatowego “BLACKWEEK2021” i sfinalizować transakcję.
3.4 Przekazanie przez Uczestnika Promocji kodu rabatowego “BLACKWEEK2021” po
złożeniu zamówienia w Sklepie Internetowym nie uprawnia do skorzystania z Promocji. Brak
wpisania ww. kodu rabatowego oznacza, iż nabywca zaniechał prawa do skorzystania
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z Promocji w stosunku do danej transakcji. W takiej sytuacji, z chwilą dokonania zapłaty traci
on ostatecznie prawo do skorzystania z Promocji w odniesieniu do dokonanej transakcji.
3.4 Rabaty udzielane w ramach Promocji nie sumują się z innymi Promocjami (w tym
Programem Lojalnościowym).
3.5 W trakcie trwania Promocji, lista Produktów biorących udział w Promocji może ulec
zmianie.
3.6 W przypadku jednoczesnego zakupu kilku Produktów w ramach jednego Zamówienia,
Rabat naliczany jest oddzielnie do ceny każdego Produktu objętego Promocją.
3.7 Promocja prowadzona jest do momentu wyprzedania wszystkich produktów objętych
Promocją lub do momentu zakończenia czasu jej trwania, w zależności od tego, które ze
zdarzeń nastąpi wcześniej.
3.8 W Okresie Trwania Promocji za każde wydane 1,34 zł przyznaje się 1 punkt bonusowy
w Programie Lojalnościowym ZooArt.

4. REKLAMACJE
4.1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji można zgłosić w formie pisemnej, na adres
siedziby Organizatora lub drogą elektroniczną na adres: sklep@zooart.com.pl , z dopiskiem:
„Promocja „Black Week ZooArt 2021” - Reklamacja”.
4.2. Czas na zgłoszenie reklamacji to 5 dni roboczych od daty zakończenia Promocji.
4.3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres korespondencyjny Klienta (jeśli
reklamacja składana jest w formie pisemnej) albo adres e-mail (jeśli reklamacja składana
jest w formie elektronicznej) oraz opis przyczyny zgłoszenia reklamacji.
4.4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia ich
doręczenia. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Organizator w powyższym terminie
poinformuje osobę zgłaszającą w formie pisemnej lub elektronicznej w zależności od formy
zgłoszenia reklamacji przez Uczestnika.

5. DANE OSOBOWE
5.1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Uczestników w związku
z Promocją jest Organizator, tj. jest firma „ZooArt Marek Postrzech” z głównym adresem
wykonywanej działalności gospodarczej w Dęblinie, ul. Wiślana 28A, NIP: 9181757897.
Administrator danych przetwarzane dane Uczestników w celu realizacji Promocji, w tym
w celu rozpatrzenia reklamacji Uczestników oraz wysyłki zakupionych Produktów
Promocyjnych.
5.2. Informujemy, że dane osobowe podane przez Uczestników w związku ze zgłoszeniem
udziału w Promocji przetwarzane są przez Koordynatora w celu realizacji Promocji, w tym
w celu rozpatrzenia reklamacji Uczestników oraz oraz wysyłki zakupionych Produktów
Promocyjnych. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie
danych przez Uczestnika ma charakter dobrowolny, jednak jest niezbędne do wzięcia
udziału w Promocji.
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6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
6.1. Organizator może wcześniejszej zakończyć Promocję.
6.2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania
Promocji. O zmianie Regulaminu Uczestnicy zostaną powiadomieni w drodze
zawiadomienia zamieszczonego na stronie WWW Promocji
6.3. Niniejszy Regulamin jest udostępniony w wersji elektronicznej na Stronie WWW
Organizatora
6.4 Regulamin podlega przepisom prawa polskiego.


