Regulamin akcji promocyjnej „Prezent do zakupów”
§ 1. INFORMACJE OGÓLNE
1. Organizatorem niniejszej akcji promocyjnej (zwaną dalej: Promocją) jest Wydawnictwo „Jedność” z siedzibą w
Kielcach, 25-013 Kielce, ul. Jana Pawła II nr 4, powołanym przez Biskupa Kieleckiego dekretem nr OG-2/90,
Kościelna Osobowość Prawna i mającym nadany numer NIP: 657-001-14-69,
(zwany dalej: Organizatorem).
2. Warunki i zasady składania zamówień, płatności oraz dostawy w sklepie Wydawnictwa określa Regulamin zakupów
dostępny pod adresem https://www.jednosc.com.pl
§ 2. ZASADY UCZESTNICTWA W PROMOCJI
1. W Promocji mogą brać udział klienci sklepu Wydawnictwa, którzy w dniach od 16.01.2019 od godz. 00.00 do
31.01.2019 do godz. 24.00, złożą zamówienie na książki na stronie www.jednosc.com.pl na kwotę minimalną
50 zł brutto z wyłączeniem kosztów Dostawy.
2. Klient/Zamawiający samodzielnie dokonuje WYBORU książki w koszyku sklepowym.
3. Niezaznaczenia/niewybranie żadnego z tytułów w koszyku sklepowym przez Klienta/Zamawiającego tożsame
jest z REZYGNACJĄ w udziale w akcji promocyjnej „Prezent do zakupów”. W takiej sytuacji książka nie
zostanie dodana do Zamówienia i nie zostanie wysłana do Klienta/Zamawiającego.
4. W zależności od wartości Zamówienia Klient/Zamawiający może wybrać jedną spośród dziewięciu
dostępnych książek.
5. Klient/Zamawiający, dokonując zakupu/zakupów książek w księgarni internetowej www.jednosc.com.pl za
min. 50 zł brutto (bez kosztów Dostawy) WYBIERA 1 z 3
książek do wyboru:
1 Magiczne piksele. Koloruj kratki - odkrywaj obrazki
Naturalne terapie dla umysłu i psychiki. Zioła, esencje kwiatowe i olejki. Poradnik
2
zdrowie
3 Pięć minut dla nadziei. Myśli na każdy dzień
6. Klient/Zamawiający, dokonując zakupu/zakupów książek w księgarni internetowej www.jednosc.com.pl za
min. 150 zł brutto(bez kosztów Dostawy) WYBIERA 1 z 6
książek do wyboru:
1 Magiczne piksele. Koloruj kratki - odkrywaj obrazki
Naturalne terapie dla umysłu i psychiki. Zioła, esencje kwiatowe i olejki. Poradnik
2
zdrowie
3 Pięć minut dla nadziei. Myśli na każdy dzień
4 Emotikonki. Wesoła zabawa z naklejkami
5 Kuracje odchudzające solami Schüßlera. Poradnik zdrowie
6 Boże niespodzianki. Dni rewolucji papieża Franciszka
7. Klient/Zamawiający, dokonując zakupu/zakupów książek w księgarni internetowej www.jednosc.com.pl
powyżej 300 zł brutto (bez kosztów Dostawy) WYBIERA 1 z 9
książek do wyboru:
1 Magiczne piksele. Koloruj kratki - odkrywaj obrazki
Naturalne terapie dla umysłu i psychiki. Zioła, esencje kwiatowe i olejki. Poradnik
2
zdrowie
3 Pięć minut dla nadziei. Myśli na każdy dzień
4 Emotikonki. Wesoła zabawa z naklejkami
5 Kuracje odchudzające solami Schüßlera. Poradnik zdrowie
6 Boże niespodzianki. Dni rewolucji papieża Franciszka
7 Kleksy! Wielka księga malowania palcami
8 Zdrowa dieta po poście leczniczym. Ponad 100 przepisów. Poradnik zdrowie
9 Navigare... Przewodnik dla poszukujących
8. W trakcie obowiązywania akcji promocyjnej „Prezent do zakupów” Organizator zastrzega sobie możliwość
zmiany książek do Wyboru na inne niż podane w Regulaminie promocji.
9. Książki wysyłane są do zamówień internetowych złożonych przez księgarnię www.jednosc.com.pl do
31.01.2019 do godz. 24.00 lub do wyczerpania zapasów magazynowych danego tytułu.
10. Promocja dotyczy wszystkich zamówień, na wszystkie książki, w tym podręczniki do nauki religii.
11. Promocja dotyczy także zamówień złożonych w strefie Katechety oraz strefie dla przedszkoli i szkół.
12. Akcja promocyjna „Prezent do zakupów” łączy się z innymi promocjami na stronie.

§ 3. CZAS TRWANIA PROMOCJI
Promocja obowiązuje w dniach 16.01.2019 od godz. 00.00 do 31.01.2019 do godz. 24.00.
Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu trwania Promocji. Informacja o wydłużeniu trwania
Promocji dostępna będzie na stronie: www.jednosc.com.pl
§ 4. REKLAMACJE
1. Reklamacje lub skargi dotyczące Promocji powinny być składane w formie pisemnej, listem
poleconym na adres: Wydawnictwo Jedność, ul. Jana Pawła II nr 4 , 25-013 Kielce z dopiskiem
„nazwa promocji”.
2. Reklamacje powinny być złożone w terminie 7 (siedmiu) dniu od daty wystąpienia przyczyny
reklamacji lub skargi, ale nie później niż 30 (trzydzieści) dni od daty dokonania zakupu
promocyjnego. O zachowaniu powyższych terminów decyduje data stempla pocztowego.
3. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, numer zamówienia z www.jednosc.com.pl i datę złożenia
zamówienia, dokładny adres składającego reklamację i adres dostawy zamówienia jak również uzasadnienie
reklamacji.
4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich
otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego Organizator powiadomi nadawcę pisemnie
listem poleconym.
5. Reklamacje dotyczące zakupionych towarów należy składać na adres wskazany w Regulaminie
zakupów dostępnym na www.jednosc.com.pl
§ 5. DANE OSOBOWE
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wydawnictwo Jedność – Kościelna osoba prawna, powołana
Dekretem biskupa kieleckiego nr OG-2/90, dane kontaktowe: ul. Jana Pawła II nr 4, 25-013 Kielce - numer telefonu:
41 349 50 00, adres e-mail: jednosc@jednosc.com.pl zwany, dalej Organizatorem.
2. Organizator oświadcza, iż wszystkie dane osobowe Uczestników będą przechowywane i
zabezpieczone zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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) (Dz. Urz. UE L nr 119,
str. 1), oraz z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz.
922).Informujemy, że dane osobowe klientów są chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia
29.08.1997 (Dz.U. nr 133 poz. 883) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 133 poz. 1204),
zgodnie z zgodnie z Polityką prywatności i Regulaminem sklepu www.jednosc.com.pl
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z Akcją promocyjną (realizacja Zamówienia, dodanie
WYBRANEJ przez Klienta/Zamawiającego Książki Gratis).
4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do realizacji uprawnień
wynikających z Promocji i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Uczestnikom Promocji
udostępniającym dane osobowe przysługują prawa do: dostępu do danych, możliwości ich
poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub sprzeciwu wobec ich przetwarzania
(powyższe uprawnienia można wykonać na stronach www.jednosc.com.pl Twoje Konto).
§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Niniejsza Promocja nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią
promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2
ustawy z dnia 19 listopada 2009 o grach hazardowych ( Dz. U. Nr. 201, poz. 1540, z późn. zm. ).
3. Niniejszy Regulamin przez cały czas trwania Promocji dostępny będzie do wglądu w siedzibie
Organizatora Promocji oraz na stronie internetowej www.jednosc.com.pl

