
REGULAMIN AKCJI 

POBUERZ FISZKI „KOBIECY ANGIELSKI” Z CLAUDIA.PL 

 

1. ORGANIZATOR AKCJI 

 

1.1. Organizatorem akcji Pobierz fiszki „Kobiecy Angielski” z Claudia.pl zwanej dalej 

Akcją, jest: Burda Media Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Marynarskiej 15, 02-674 

Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. 

Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 

0000574730, NIP: 897-14-11-483, REGON: 931051710 (dalej: Burda lub Organizator). 

1.2. Akcja jest organizowana na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej 

zwanym Regulaminem) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

1.3. Akcja będzie zorganizowana (rozgrywany) na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 
 

 

2. UCZESTNICTWO W AKCJI 

 

2.1. Uczestniczyć w Akcji mogą wszystkie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną 

zdolność do czynności prawnych, które spełnią warunki określone w niniejszym Regulaminie 

(za wyjątkiem osób wymienionych w pkt. 2.2. poniżej), które do dnia 15.04.2020 r. do 

godziny 23.59 dokonają zgłoszenia, o którym mowa w punkcie 4.1. 

2.2. Uczestnikami Akcji nie mogą być:  

2.2.1. Pracownicy lub członkowie Zarządu Organizatora i Partnera oraz najbliżsi członkowie 

rodzin tych osób; 

2.2.2. Osoby, które w jakikolwiek sposób brały udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu 

Akcji, w tym członkowie Jury wyłaniającego zwycięzców.  

 

 

3. CZAS TRWANIA AKCJI 

 

3.1. Akcja rozpoczyna się dnia 18.03.2020 r. i trwać będzie do 15.04.2020 r. 

3.2. Rozstrzygnięcie Akcji nastąpi nie później niż 15.04.2020 r.   

 

 

4. ZASADY UCZESTNICTWA W AKCJIp 

 

4.1. Aby wziąć udział w Akcji należy prawidłowo wypełnić formularz zgłoszeniowy 

opublikowany na stronie claudia.pl/kobiecyangielski i zaakceptować zgody w nim zawarte. 

4.2. Udział w Akcji jest bezpłatny.  

4.3. Zgłoszenie do Akcji jest równoznaczne z przyjęciem przez Uczestnika warunków 

niniejszego Regulaminu. 

4.4. Zgłoszenia niepełne lub nieprawidłowo wypełnione nie będą brały udziału w Akcji. 

4.5. Każdy uczestnik, który prawidłowo wypełni formularz zgłoszeniowy, otrzyma zestaw 70 

fiszek angielsko-polskich wraz z ćwiczeniami w wersji PDF 

4.6. Wysyłka PDF nastąpi do 7 dni roboczych od momentu zgłoszenia. 

 



7. DANE OSOBOWE 

 

7.1. Przetwarzanie danych odbywa się w zakresie określonym przepisami ustawy o ochronie 

danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. oraz 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

7.2. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane 

osobowe, a konkretnie: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, jest BURDA MEDIA 

POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-674), ul. Marynarska 15, tel. +48 22 3603 

900, e-mail: kontakt@burdamedia.pl. 

7.3. Więcej informacji znajdziesz tutaj 

https://static.burdamedia.pl/Obowiazek_informacyjny_konkurs.pdf. 

 

8. REKLAMACJE 

 

8.1 Reklamacje związane z Akcją będą przyjmowane przez Organizatora w formie pisemnej, 

na adres Organizatora w terminie 14 dni od daty zakończenia Akcji.  

8.2. Do rozstrzygania reklamacji powołana jest Komisja Reklamacyjna w skład, której wejdą 

przedstawiciele Organizatora. 

8.3. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data jej 

nadania. 

8.4. Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną 

nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. 

8.5. Zainteresowani, zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym 

wysłanym najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję 

Reklamacyjną.  

8.6. Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie         

wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze 

postępowania sądowego. 

 

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

9.1. Regulamin niniejszej Akcji jest dostępny na stronie Claudia.pl/kobiecyangielski oraz w 

siedzibie Organizatora.  

9.2. Na życzenie uczestnika Akcji, po przesłaniu przez niego zaadresowanej zwrotnie koperty 

ze znaczkiem, Organizator prześle kopię regulaminu Akcji. 

9.3. Biorąc udział w Akcji uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady 

zawarte w Regulaminie. 

9.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdować będą 

przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art. 919 – 921 Kodeksu Cywilnego. 

 

 

Organizator 


