
REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ ORGANIZOWANEJ

w sklepie internetowym swiatbaterii.pl oraz sklepie stacjonarnych 
w dniach 10 lutego 2020 roku – 17 lutego 2020 roku  

POD HASŁEM „Walentynki -wybierz parę idealną”

§ 1. DEFINICJE

Użyte w niniejszym regulaminie zwroty i wyrażenia oznaczają:  

1. Organizator –  CSG SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie, ul. Kalwaryjska 33, 30-509 Kraków, wpisana do
Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-
Śródmieścia  w  Krakowie,  XI  Wydział  Gospodarczy  Krajowego  Rejestru  Sądowego,  pod  numerem  KRS:
0000714229, NIP: 6793163992, REGON: 369293269, BDO: 000011314 Kapitał zakładowy: 350.000,00 zł, w
całości  wpłacony.  Adres  do  korespondencji:  ul.  Kalwaryjska  33,  30-509  Kraków,  adres  e-mail:
info@swiatbaterii.pl,

2. Sklep Świat  Baterii  – obejmuje sklep internetowy działający pod adresem  www.swiatbaterii.pl,  a  także
sklepy stacjonarne Organizatora znajdujące się w Gdańsku, Krakowie i Warszawie.

3. Produkt – sprzęt elektroniczny i elektronika użytkowa, w szczególności pod marką Green Cell, oferowana
do sprzedaży w Sklepie Świat Baterii,

4. Akcja Promocyjna – organizowana przez Organizatora w Sklepie Świat Baterii w dniach 10.02- 17.02.2020 r.
akcja  promocyjna pod hasłem  „Walentynki  -wybierz  parę  idealną”, w ramach której  Klient  dokonując
zakupu w Sklepie Świat Baterii otrzymuje  rabat, na zasadach określonych w Regulaminie;  

5. Klient – osoba fizyczna (konsument w rozumieniu art. 22¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku (tekst jedn.
Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 ze zm.)), która bierze udział w Akcji Promocyjnej,

6. Regulamin – niniejszy Regulamin określający zasady przeprowadzenia Akcji Promocyjnej, w szczególności
zasady otrzymania przez Klienta rabatu.

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Akcja Promocyjna trwa w okresie od dnia 10 lutego 2020 roku do dnia 17  lutego 2020 roku do godziny:
23:59.

2. Świadczenia dostępne w ramach Akcji Promocyjnej wskazano w § 3 Regulaminu.

3. Udział w Akcji Promocyjnej jest dobrowolny.

4. Akcja Promocyjna dotyczy jedynie zakupów zrealizowanych w Sklepie Świat Baterii w okresie jej trwania.

5. Produktów objętych Akcją Promocyjną nie można rezerwować w Sklepie Świat Baterii, ani przez Internet
ani telefonicznie.

§ 3. ZASADY  PROMOCJI

1. Akcją  promocyjną  objęte  zostały:  ładowarka  Green  Cell  Power  Source  75W  (CHARGC01),  ładowarka
sieciowa Green Cell GC ChargeSource 3 (CHARGC03), power bank GC PowerPlay10 (PBGC02.

2. Klient, który nabędzie wskazaną w ust. 1 ładowarkę albo powerbank wraz z kablem USB marki Green Cell
dostępnym w Sklepie Świat Baterii na stronie: https://swiatbaterii.pl/981-kable-usb uzyska 15% rabatu na
te Produkty.

3. Aby wziąć udział w Akcji Promocyjnej Klient musi nabyć Produkt wskazany w ust. 1 i kabel USB wskazany w
ust. 2.

4. Wszystkie  Produkty  dostępne  w  ramach  Akcji  Promocyjnej  znajdują  się  pod  adresem:
https://swiatbaterii.pl/1094-walentynki-2020
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5. W ramach Akcji Promocyjnej każdy Klient może kupić dowolną ilość Produktów objętych Akcją Promocyjną,
z zastrzeżeniem § 3 ust. 6.

6. Ilość sztuk Produktów uczestniczących w Akcji Promocyjnej jest ograniczona. Akcja Promocyjna trwa do
wyczerpania zapasów.

7. Akcja Promocyjna łączy się z innymi promocjami organizowanymi przez Organizatora.

§ 4. ZWROT I WYMIANA PRODUKTÓW

1. Produkty  nabyte  przez  Klienta  nie  podlegają  zwrotowi  ani  wymianie,  chyba  że  zgłoszono uzasadnioną
reklamację Produktu zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks
cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 ze zm.) dotyczącymi rękojmi, jeżeli stwierdzona zostanie
wada  Produktu  lub  złożono  oświadczenie  o  odstąpieniu  od  umowy  (dotyczy  umów  zawieranych  za
pośrednictwem sklepu internetowego swiatbaterii.pl).

2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają prawa do reklamacji związanej z
rękojmią lub gwarancją ani innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 5. SKARGI 

1. Wszelkie ewentualne skargi związane z przebiegiem Akcji Promocyjnej, Klient może zgłaszać w terminie 30
dni od dnia nabycia Produktów lub usiłowania nabycia Produktu.  

2. Skargę  należy  skierować  do  Organizatora  na  piśmie,  najlepiej  listem  poleconym,  na  wskazany  w  §1
Regulaminu adres Organizatora lub adres e-mail, z dopiskiem „Walentynki -wybierz parę idealną”

3. Skarga  powinna  zawierać  imię  i  nazwisko,  adres  korespondencyjny  Klienta  oraz  opis  okoliczności
stanowiących podstawę skargi.   

4. Organizator rozpatruje skargę w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Klient zostanie powiadomiony o
wyniku  rozpatrzenia  skargi  listem  poleconym  wysłanym  na  adres  korespondencyjny  lub  adres  e-mail
wskazany przez Klienta w skardze.  

§ 6. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych Klientów w rozumieniu Rozporządzenia 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  („RODO”)  jest  Organizator  –  CSG  SPÓŁKA  AKCYJNA  z  siedzibą  w  Krakowie,  ul.
Kalwaryjska  33,  30-509  Kraków,  wpisana  do  Rejestru  Przedsiębiorców  Krajowego  Rejestru  Sądowego,
prowadzonego  przez  Sąd  Rejonowy  dla  Krakowa-Śródmieścia  w  Krakowie,  XI  Wydział  Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000714229, NIP: 6793163992, REGON: 369293269,
BDO:  000011314  Kapitał  zakładowy:  350.000,00  zł,  w  całości  wpłacony.  Adres  do  korespondencji:  ul.
Kalwaryjska 33, 30-509 Kraków, adres e-mail: info@swiatbaterii.pl.

2. Podanie  danych  osobowych  jest  dobrowolne,  jednak  ich  brak  uniemożliwi  uczestnictwo  w  Akcji
Promocyjnej.

3. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane na zasadach określonych w polityce prywatności dostępnej
pod adresem: https://swiatbaterii.pl/content/2-polityka-prywatnosci

4. Poprzez zgłoszenie do Akcji Promocyjnej Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego w
związku z uczestnictwem w Akcji Promocyjnej danych osobowych przez Organizatora w celu umożliwienia
uczestnictwa w Akcji  Promocyjnej,  jej  przeprowadzenia i  rozstrzygnięcia,  w tym wydawania Produktów
oraz  rozpatrywania  reklamacji,  w  wyżej  wymienionych  celach  wynikających  z  prawnie  uzasadnionych
interesów  realizowanych  przez  Organizatora,  w  tym  w  celach  dokonywania  rozliczeń  i  dochodzenia
roszczeń oraz w wyżej wymienionym celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze
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polegających  na  prawidłowym  prowadzeniu  rozliczeń  podatkowych  i  prawidłowym  prowadzeniu  ksiąg
rachunkowych.

5. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest dobrowolna zgoda osoby, której dane dotyczą, jej brak
uniemożliwia  udział  w  Akcji  Promocyjnej.  Przetwarzanie  danych  osobowych  w  postępowaniu
reklamacyjnym następuje na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, tj.  na potrzeby
rozpatrzenia żądań reklamacyjnych w celu ich rozwiązania na etapie pozasądowym.

6. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane przez czas trwania Akcji Promocyjnej, a po jej zakończeniu
przez czas związany z wygaśnięciem roszczeń związanych z Akcją Promocyjną i zawartą umową sprzedaży,
oraz  przez  czas  określony  przepisami  podatkowymi  i  przepisami  dotyczącymi  sprawozdawczości
finansowej.

7. Dane  nie  będą  przekazywane  do  państwa  trzeciego  (państwa  poza  obszarem  Europejskiego  Obszaru
Gospodarczego (EOG)).

8. Osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo wglądu do treści podanych danych osobowych,
prawo  żądania  ich  sprostowania,  poprawiania,  usunięcia,  ograniczenia  ich  przetwarzania,  zgłoszenia
sprzeciwu wobec ich przetwarzania a także żądania ich przeniesienia. Osobom takim przysługuje również
prawo do cofnięcia  zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie,  co  pozostaje  bez  wpływu na
zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Klient  ma  prawo  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych.  (ul.  Stawki  2,
Warszawa).

10. Przetwarzanie  danych  nie  będzie  podlegało  zautomatyzowanemu  podejmowaniu  decyzji,  w  tym
profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 11.

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Podstawą przeprowadzenia Akcji Promocyjnej są postanowienia Regulaminu oraz obowiązujące przepisy 
prawa. 

2. Wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez właściwy Sąd.

3. Regulamin dostępny jest w Sklepie Świat Baterii, na stronie https://swiatbaterii.pl/1094-walentynki-
2020   oraz w siedzibie organizatora.

4. Regulamin wchodzi w życie dnia 10 lutego 2020 roku.
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