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REGULAMIN PROMOCJI „PŁACIMY ZA NAUKĘ”  

PODSTAWOWE ZASADY  

A. Promocja „Płacimy za naukę” polega na przyznaniu jednorazowego rabatu w wysokości        

40 zł  przy jednorazowych zakupach (w ramach jednej transakcji) jednego lub kilku różnych 

Towarów, o wartości co najmniej 250 zł, jeśli kupujący przy dokonywaniu zakupu przedstawi  

ważną w roku szkolnym 2020/2021 roku  Legitymację (własną albo dziecka, dla którego dana 

osoba (kupujący)  jest rodzicem  lub opiekunem prawnym). Do jednorazowego zakupu o 

wartości co najmniej 250 zł, można przedstawić wyłącznie jedną Legitymację, oznacza to, iż 

przedstawienie większej ilości Legitymacji (kilkorga dzieci) podczas jednego zakupu za 

minimum 250 zł nie daje możliwości zwiększenia rabatu.  

  

B. Z promocji można skorzystać w okresie od 25 do 28 czerwca 2021 r. we wszystkich sklepach 

stacjonarnych sieci Media Expert oraz poprzez możliwość zamówienia Towaru  za 

pośrednictwem sklepu internetowego www.mediaexpert.pl z jego zakupem (płatnością)  i 

odbiorem w wybranym sklepie stacjonarnym Media Expert, z zastrzeżeniem pkt 1.4.  

C. Organizatorem Promocji jest TERG Spółka Akcyjna z siedzibą w Złotowie przy ul. Za Dworcem 

1D, 77-400 Złotów, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, 

IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000427063, NIP 

767-10-04-218, REGON 570217011, kapitał zakładowy w wys. 39.512.500,00 zł wpłacony w 

całości (zwana „Organizatorem”). Promocja prowadzona jest w sklepach stacjonarnych sieci  

Media Expert prowadzonych przez spółki organizacyjnie powiązane z TERG S.A., których spis 

znajduje się w pkt 5. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o Organizatorze 

odpowiednio rozumie się przez to spółki wymienione w pkt 5. 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY   

Poniżej możesz zapoznać się ze szczegółowymi zasadami Promocji „Płacimy za naukę” (dalej: 

Promocja), którą przeprowadzamy na terenie Polski we wszystkich sklepach stacjonarnych sieci 

Media Expert oraz poprzez możliwość zamówienia Towaru  za pośrednictwem sklepu internetowego 

www.mediaexpert.pl z jego zakupem (płatnością) i odbiorem w wybranym sklepie stacjonarnym 

Media Expert .   

W regulaminie Promocji (dalej: Regulamin) opisaliśmy między innymi  zasady:  

1. jak wziąć udział w Promocji,   

2. korzyści jakie możesz otrzymać z udziału w Promocji,   

3. jak zgłosić swoje zastrzeżenia (reklamację) dotyczące przebiegu Promocji.   

4. wyłączenia z Promocji.  

  

1. JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W PROMOCJI?  

1.1. Aby wziąć udział w Promocji trzeba w okresie od 25 do 28 czerwca 2021 r.:   

1.1.1. w dowolnym sklepie stacjonarnym Media Expert dokonać zakupu 

jednorazowo (jedną transakcją) Towaru/-ów za łączną kwotę  co najmniej 250 zł (dalej: 

Zakup)i okazać przy Zakupie ważną  w roku szkolnym 2020/2021 Legitymację,   

              lub  
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1.1.2. dokonać zamówienia Towaru/ów za pośrednictwem sklepu internetowego 

www.mediaexpert.pl z jego zakupem (płatnością) i odbiorem w wybranym sklepie 

stacjonarnym i okazać przy Zakupie wraz z odbiorem ważną  w roku szkolnym 2020 

/2021 Legitymację.  

Towar  (zwany dalej ,,Towarem” lub ,,Sprzętem”) to pełen asortyment oferowany klientom do 

sprzedaży w salonach  sieci stacjonarnej Media Expert  i w sklepie internetowym 

www.mediaexpert.pl z wyłączeniem Towarów  i usług opisanych w pkt. 4 niniejszego 

Regulaminu.   

1.2. Legitymacja, o której mowa w Regulaminie to legitymacja szkolna  będąca  oficjalnym, ważnym 

dokumentem potwierdzającym status ucznia szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej  tzn. 

fakt bycia uczniem jednej z klas będących etapem systemu oświaty w Polsce w roku szkolnym 

2020/2021. Legitymacja, o której mowa w zdaniu poprzednim winna być wystawiona przez  

uprawnioną do tego jednostkę oświatową, w formie przewidzianej przepisami prawa (zwane 

dalej: ,,Legitymacją”). Legitymacja może być własna albo dziecka, dla którego dana osoba 

(kupujący) jest rodzicem lub opiekunem prawnym. Przy zachowaniu zasad opisanych w zdaniach 

poprzednich Organizator dla  udziału w Promocji honoruje również oficjalne i ważne legitymacje 

studenckie, poświadczające status studenta uczelni wyższej w roku akademickim 2020/2021, w 

tym zakresie postanowienia Regulaminu dotyczące Legitymacji stosuje się odpowiednio. Jako 

ważne Legitymacje w rozumieniu Regulaminu uznaje się, Legitymacje, których termin ważności 

pozostaje aktualny  w dacie skorzystania z Promocji, a ich ważność została potwierdzona 

pieczęcią, hologramem, lub wskazaniem statusu ważności legitymacji (mLegitymacje szkolne)  

lub w inny sposób przewidziany powszechnie obowiązującymi  przepisami prawa. Jako ważne 

traktuje się również Legitymacje, których ważność została automatycznie przedłużona na mocy 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa w związku z epidemią COVID - 19.  

  

Na warunkach określonych w Regulaminie Udział w Promocji może wziąć każda osoba fizyczna, 

która mieszka w Polsce i dokonała Zakupu jako konsument, tj. na cele niezwiązane z prowadzoną 

działalnością gospodarczą (dalej: Uczestnik). Osoby, które nie posiadają pełnej zdolności do 

czynności prawnych (np. niepełnoletnie) mogą brać udział w Promocji i przedstawić swoją 

Legitymację , ale musi się to odbywać za pośrednictwem ich przedstawiciela ustawowego (jeśli 

Uczestnik ma mniej niż 13 lat) albo za zgodą ich przedstawiciela ustawowego (jeśli Uczestnik 

skończył 13 lat). Przedstawiciel ustawowy to rodzic lub opiekun prawny. Dla jednego Zakupu 

można przedstawić tylko jedną Legitymację. Ponadto, jedna Legitymacja może być 

przedstawiona („wykorzystana”) na potrzeby Promocji tylko jeden raz i tylko jeden raz można 

otrzymać na jej podstawie rabat. Oznacza to, że nie można przy danym Zakupie okazać dwóch 

lub większej ilości  Legitymacji  – Uczestnik musi w takim przypadku wybrać jedną Legitymację, 

którą przedstawi przy danym Zakupie. Legitymację  należy okazać w oryginale, w przypadku 

mLegitymacji szkolnej w postaci pełnego jej widoku na urządzeniu mobilnym. Legitymację należy 

okazać  w sposób umożliwiający weryfikację  danych wystawcy Legitymacji, jej numeru,  terminu  

ważności.  

1.3. Uczestnik ma obowiązek umożliwić pracownikowi sklepu zaewidencjonowanie nazwy jednostki 

oświatowej, która wydała Legitymację, numeru Legitymacji, oraz zweryfikować  termin  ważności 

Legitymacji   przedstawionej przy Zakupie. Jest to konieczne, aby zadbać o przeprowadzenie 

Promocji zgodnie z Regulaminem i zapobiec wielokrotnemu „wykorzystaniu” tej samej 

Legitymacji. Inne dane znajdujące się na Legitymacji nie będą ewidencjonowane.  

1.4. W Promocji można wziąć udział również za pośrednictwem sklepu internetowego 

www.mediaexpert.pl, ale wyłącznie w ten sposób, że w okresie od 25 do 28 czerwca  2021 roku 

http://www.mediaexpert.pl/
http://www.mediaexpert.pl/
http://www.mediaexpert.pl/
http://www.mediaexpert.pl/


3  

należy dokonać zamówienia Towaru/-ów (tzn. zamówienie towaru/ów w sklepie internetowym 

www.mediaexpert.pl bez płatności za zakup przy składaniu zamówienia, albowiem płatność 

dokonywana jest przy odbiorze) w celu późniejszego dokonania ich Zakupu (płatności) i odbioru   

w wybranym sklepie stacjonarnym Media Expert. Na potrzeby Promocji bierze się pod uwagę 

datę dokonania zamówienia  Towaru/-ów w sklepie internetowym  www.mediaexpert.pl . Przy 

czym  Zakup i odbiór Towaru/ów w sklepie stacjonarnym Media Expert musi nastąpić do 5 lipca 

2021 r. Jeśli Uczestnik  nie dokona Zakupu i nie odbierze zamówionego /-ych Towaru/-ów w ww. 

terminie, nie może skorzystać z Promocji.  

2. KORZYŚCI JAKIE MOŻESZ  OTRZYMAĆ W PROMOCJI I W JAKI SPOSÓB?  

  

2.1.  W Promocji przyznawany jest jednorazowy Rabat w wysokości 40 zł. Rabat przyznawany jest od 

razu przy Zakupie (przy kasie) poprzez odpowiednie obniżenie ceny za Zakup. Przykład: Uczestnik 

dokonał Zakupu za kwotę 250 zł i przedstawił ważną Legitymację, otrzyma rabat w kwocie 40 zł 

i cena za Zakup wyniesie 210 zł.  

2.1. Rabat nie podlega wymianie na środki pieniężne.   

3. REKLAMACJE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU PROMOCJI   

3.1. Reklamacje co do przebiegu Promocji mogą być zgłaszane mailowo na adres dok@me.pl lub 

pisemnie na adres Organizatora lub w sklepie stacjonarnym Media Expert, z dopiskiem 

„Promocja-Płacimy za naukę"  

3.2. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Promocji  mogą być zgłaszane Organizatorowi 

najpóźniej do dnia 27 lipca 2020 r. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data 

nadania przesyłki na adres ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów lub wysłania reklamacji drogą 

mailową  lub złożenia reklamacji w sklepie stacjonarnym Media Expert.  

3.3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres składającego reklamację 

jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.  

3.4. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie Regulaminu.  

3.5. Składający reklamację zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora - listem poleconym lub w 

formie, w której złożono reklamację  wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 14 dni 

od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora.                         

3.6. Niezależnie od przewidzianej procedury reklamacyjnej w zakresie przebiegu Promocji  Uczestnik 

uprawniony jest do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.  

  

4. WYŁĄCZENIA Z PROMOCJI WAŻNE ZASTRZEŻENIA ORAZ POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

4.1. Z Promocji i wynikającego z niej rabatu  nie można skorzystać przy Zakupie:  

4.1.1. doładowań prepaid,  

4.1.2. płatności za rachunki,  

4.1.3. ubezpieczeń przedłużona gwarancja, bezpłatne naprawy,  

4.1.4. usług montażu i instalacji,  

4.1.5. usług transportowych,  

4.1.6. e-kodów     

4.1.7. usług AXA asisstance.  
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4.2. W ramach Promocji Klient może dokonać zakupu ratalnego (z wyłączeniem akcji promocyjnych 

0%, np.: DO 60x0% oraz DO 30 rat 0% I PÓŁ ROKU NIE PŁACISZ) pod warunkiem uiszczenia 

wpłaty własnej jeśli takowa jest wymagana w procesie zawarcia umowy kredytowej. 

4.3. Promocja nie dotyczy zakupów hurtowych, co oznacza, że Uczestnik Promocji może dokonać 

zakupu wyłącznie,  jednej sztuki danego Towaru. Przy czym różne wersje kolorystyczne danego 

towaru będą traktowane jako kolejna sztuka tego samego Towaru. Promocja nie łączy ze 

sprzedażą towarów, od których podróżnym  przysługuje zwrot podatku od towarów i usług 

(zwrot VAT dla podróżnych -TAX FREE). Sprzedawca ma prawo odmówić przyznania rabatu jeżeli 

ważność, autentyczność, pochodzenie  Legitymacji przedstawionej celem uzyskania rabatu budzi 

uzasadnione wątpliwości.   

  

4.4. Dla pracowników,  współpracowników Organizatora Promocja  nie łączy się z tzw.  zakupem 

pracowniczym.   

4.5. Zgodnie z definicją Uczestnika  zawartą w pkt 1.2 Regulaminu, nie można wziąć udziału w 

Promocji na podstawie zakupu, który nie jest dokonywany w charakterze  konsumenta lecz jest 

związany bezpośrednio z prowadzoną przez kupującego działalnością gospodarczą,   („na 

firmę”), a w szczególności:   

4.5.1. gdy na jakimkolwiek etapie (choćby już po zakupie towaru), kupujący poprosił o 

wystawienie faktury VAT i poda NIP firmy;   

4.5.2 gdy kupujący, podaje się za konsumenta i w krótkim czasie dokonuje wielokrotnie, w 

różnych sklepach Organizatora pojedynczych zakupów produktów (szczególnie o tym 

samym indeksie), objętych niniejszą promocją a po ich zakupie prosi o wystawienie 

faktury VAT podając NIP firmy;   

4.5.3. gdy kupujący, podający się za konsumenta, po zakupie towaru dalej go odsprzedaje w 

celach zarobkowych.   

4.5.4. gdy zakup dokonywany jest przez spółkę – choćby nie podano jej NIP;   

W przypadku, gdy zakup według powyższych zapisów nie jest dokonywany przez kupującego 

będącego konsumentem  choćby kupujący się za konsumenta podawał, Organizator ma prawo 

odmówić sprzedaży na promocyjnych warunkach, wstrzymać realizację takiego zakupu albo też 

domagać się zapłaty ceny za produkty z pominięciem promocyjnych warunków – zwłaszcza, gdy 

już po zakupie Organizator dowiedział się o okolicznościach przemawiających za tym, że 

kupujący nie działał w charakterze konsumenta bądź osoby fizycznej  spełniającej przesłanki 

opisane w niniejszym ustępie.  

W przypadku zwrotu Produktu zwrot ceny nie obejmuje kosztów towarzyszących, 
realizowanych na wyraźne żądanie klienta, a związanych z jego zakupem takich jak koszt usługi 
dostawy montażu i instalacji sprzętu realizowanych zgodnie z Cennikiem Organizatora.  

4.6.  Udział w Promocji oraz otrzymanie w niej rabatu nie  pozbawia Uczestnika praw, które w związku 

z dokonaniem Zakupu przysługują mu z mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub 

gwarancji udzielonych przez inne podmioty (np. uprawnień z tytułu rękojmi do sprzedawcy  w 

przypadku ujawnienia wady zakupionego produktu lub  gwarancji udzielonej przez 

producenta/gwaranta).W przypadku, gdy w ramach Promocji dochodzi do przetwarzania danych 

osobowych Uczestników (np. jeśli biorą oni w niej udział za pośrednictwem sklepu 

internetowego www.mediaexpert.pl albo gdy składają reklamację), to takie przetwarzanie 

odbywa się w celu przeprowadzania Promocji – udzielenia Uczestnikom rabatu oraz rozpatrzenia 

ewentualnych reklamacji.   
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5. Ochrona danych osobowych 
 
5.1. Dane osobowe Uczestników Promocji będą przetwarzane w celach prawidłowego 

przeprowadzenia Promocji, w tym realizacji umowy sprzedaży na warunkach w niej określonych, 
wystawienia dokumentów księgowych, rozpatrzenia reklamacji co do przebiegu Promocji.  

5.2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Nie podanie danych osobowych w zakresie 
niezbędnym do obsługi Promocji, uniemożliwia udział w Promocji. Uczestnikom Promocji 
udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych ich poprawiania i 
żądania usunięcia.  

5.3. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji zgodnie z Rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych osobowych zwanego RODO jest:  
5.3.1.  TERG S.A. z siedzibą w Złotowie (77-400), ul. Za Dworcem 1D, NIP: 767-10-04-218, 

REGON: 570217011, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000427063, o kapitale zakładowym opłaconym 
w całości w wysokości 39.512.500,00 złotych (w całości opłacony).  

5.3.2. ME M01 sp. z o. o. z siedzibą w Złotowie (77-400), ul. Za Dworcem 1D, NIP: 
7671714109, REGON: 570217011, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 427063, o kapitale 
zakładowym opłaconym w całości w wysokości 50.000 złotych.  

5.3.3. ME M02 sp. z o. o. z siedzibą w Złotowie (77-400), ul. Za Dworcem 1D, NIP: 
7671714049, REGON: 384099558, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 798323, o kapitale 
zakładowym opłaconym w całości w wysokości 50.000 złotych.  

5.3.4. ME M03 sp. z o. o. z siedzibą w Złotowie (77-400), ul. Za Dworcem 1D, NIP: 
7671714055, REGON: 384099564, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 798325, o kapitale 
zakładowym opłaconym w całości w wysokości 50.000 złotych.  

5.3.5. ME M04 sp. z o. o. z siedzibą w Złotowie (77-400), ul. Za Dworcem 1D, NIP: 
7671714061, REGON: 384099601, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 798326, o kapitale 
zakładowym opłaconym w całości w wysokości 50.000 złotych.  

5.3.6. ME M05 sp. z o. o. z siedzibą w Złotowie (77-400), ul. Za Dworcem 1D, NIP: 
7671714115, REGON: 384110099, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 798899, o kapitale 
zakładowym opłaconym w całości w wysokości 50.000 złotych.  

5.3.7. ME M06 sp. z o. o. z siedzibą w Złotowie (77-400), ul. Za Dworcem 1D, NIP: 
7671714026, REGON: 384099535, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 798327, o kapitale 
zakładowym opłaconym w całości w wysokości 50.000 złotych.  
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5.3.8. ME M07 sp. z o. o. z siedzibą w Złotowie (77-400), ul. Za Dworcem 1D, NIP: 
7671713943, REGON: 384057459, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 797868, o kapitale 
zakładowym opłaconym w całości w wysokości 50.000 złotych.  

5.3.9. ME M08 sp. z o. o. z siedzibą w Złotowie (77-400), ul. Za Dworcem 1D, NIP: 
8132199474, REGON: 690457914, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 108761, o kapitale 
zakładowym opłaconym w całości w wysokości 50.000 złotych.  

5.3.10. ME M09 sp. z o. o. z siedzibą w Złotowie (77-400), ul. Za Dworcem 1D, NIP: 
7671714032, REGON: 384099417, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 798328, o kapitale 
zakładowym opłaconym w całości w wysokości 50.000 złotych.  

5.3.11. ME M10 sp. z o. o. z siedzibą w Złotowie (77-400), ul. Za Dworcem 1D, NIP: 
7671713995, REGON: 384099268, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 798330, o kapitale 
zakładowym opłaconym w całości w wysokości 50.000 złotych.  

5.3.12. ME M11 sp. z o. o. z siedzibą w Złotowie (77-400), ul. Za Dworcem 1D, NIP: 
7671713972, REGON: 384091083, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 797960, o kapitale 
zakładowym opłaconym w całości w wysokości 50.000 złotych.  

5.3.13. ME M12 sp. z o. o. z siedzibą w Złotowie (77-400), ul. Za Dworcem 1D, NIP: 
7671714003, REGON: 384099386, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 798331, o kapitale 
zakładowym opłaconym w całości w wysokości 50.000 złotych.  

  
5.4. Uczestnik może skontaktować się z Administratorem pisząc na wskazany wyżej adres jego 

siedziby lub drogą elektroniczną, pod adresem: inspektor@me.pl 

5.5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda Uczestnika, a w przypadku 
przetwarzania danych po wycofaniu zgody, uzasadniony interes prawny Administratora. 
Uczestnik ma prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
wycofaniem. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane do momentu wycofania zgody, a po 
takim wycofaniu przez okres niezbędny do realizacji przez Organizatora obowiązków wobec 
Uczestnika wynikających z Regulaminu oraz z przepisów obowiązującego prawa w zakresie 
zaspokojenia roszczeń i ich przedawnienia. 

5.6. Dostęp do danych osobowych Uczestnika będzie miał Administrator i podmioty przetwarzające 
dane na jego zlecenie (w tym jego doradcy prawni). Dane osobowe Uczestnika nie będą 
przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

5.7. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo przeniesienia danych. Uczestnikowi 
przysługuje także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych z 
przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją. W takim wypadku Administratorowi nie wolno 
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dłużej przetwarzać tych danych, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych 
podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw lub wolności Uczestnika.  

5.8. Skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych mogą być wnoszone do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych.  

5.9. Za odrębną zgodą Uczestnika, Organizatorowi przysługiwać będzie prawo do przetwarzania 
danych osobowych w celach marketingowych oraz prawo przesyłania informacji handlowej 
drogą elektroniczną.  

 

6. Postanowienia końcowe 
   

6.1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i warunków Promocji w okresie jej 

trwania, jeżeli jest to uzasadnione celem Promocji i nie wpłynie na pogorszenie warunków 

uczestnictwa w Promocji, z tym, że zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych przez 

Uczestników. Przykładem powyższej zmiany Regulaminu może być zwiększenie wartości 

rabatów przyznawanych w Promocji.  

6.2.   Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora, oraz  w sieci sklepów stacjonarnych Media 

Expert a także na stronie internetowej http://www.mediaexpert.pl/placimyzanauke   

6.3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy Kodeksu 

cywilnego i innych ustaw.  
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