
REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „Lato 2021 -20% NA DRUGĄ,
TAŃSZĄ SZTUKĘ BIŻUTERII” (dalej jako „REGULAMIN”)

I. ZASADY OGÓLNE

Niniejszy  Regulamin  określa  warunki  uczestnictwa,  zasady  organizacji  w  Akcji
Promocyjnej  „Lato 2021 : -20% NA DRUGĄ, TAŃSZĄ SZTUKĘ BIŻUTERII”
(„Akcja Promocyjna”).

1. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest firma W. Śliwiński Sp. z o. o ul. Złota
59, 00-120 Warszawa (dalej jako: „Organizator”).

2. Akcja Promocyjna zostanie przeprowadzona w dniach 24 czerwca -31 sierpnia
2021  roku,  przy  czym Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  skrócenia  lub
wydłużenia czasu promocji.

3. Akcja Promocyjna będzie prowadzona na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w
Salonach Jubilerskich W. Śliwiński.

4. Organizator  oświadcza,  że  Akcja  promocyjna  nie  jest  gra  losową,  loterią
fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy
od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada
2019 r. o grach hazardowych( Dz. U. Z 2009 r. Nr 09, poz.1540).

5. Akcja promocyjna jest organizowana ze środków własnych Organizatora.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Uczestnikiem  Akcji  promocyjnej  może  być  każda  osoba  fizyczna  będąca
konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego.

2. W Akcji promocyjnej samodzielnie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie
o pełnej zdolności do czynności prawnych, osoby niepełnoletnie ( ale powyżej
13lat  )  uczestniczą  w  Akcji  promocyjnej  za  pisemną  zgodą  rodziców  lub
opiekunów prawnych.

3. Uczestnikiem może być każda osoba fizyczna, która zdecyduje się na zakup
biżuterii biorącej udział w promocji w terminie od 24 czerwca do 31 sierpnia
2021 r. w salonach stacjonarnych W. Śliwiński.

4. Akcja promocyjna polega na tym, iż uczestnik dokonując zakupu biżuterii może
zakupić drugą, tańszą sztukę z rabatem -20% pod warunkiem, że będzie ona
wykonana z tego samego materiału/kruszcu ( z tej samej grupy ).

5. Biżuteria biorąca udział w promocji podzielona zostanie na poszczególne grupy
w zależności od materiału/kruszcu z którego została wykonana. Grupa I – złoto,
Grupa II – srebro, grupa III – stal.



6. Akcja  promocyjna nie obowiązuje  na:  zegarki,  obrączki,  bony upominkowe,
środki do czyszczenia biżuterii i opakowania.

7. Uczestnik ma prawo do wielokrotnego udziału w Akcji Promocyjnej.
8. Biżuteria  zakupiona  w  Salonie  stacjonarnym  W.  Śliwiński  nie  podlega

zwrotowi  a  jedynie  wymianie  w przeciągu 7  dni  od  zakupu,  w kwocie  nie
niższej niż kwota sprzedaży.

9. Akcja Promocyjna nie łączy się z innymi promocjami oraz Kartami Stałego
Klienta W. Śliwiński.

III.  ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

1. Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  problemy  w  funkcjonowaniu
Akcji  Promocyjnej,  jeżeli  wystąpiły  one  na  skutek  zdarzeń,  których
Organizator,  przy  zachowaniu  należytej  staranności,  nie  był  w  stanie
przewidzieć,  lub  którym nie  mógł  zapobiec,  w  szczególności  w  przypadku
problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej.

2. Organizator  ponosi  odpowiedzialność  jedynie  za  ofertę  promocyjną  W.
Śliwiński.

IV. REKLAMACJE

1. Uczestnikowi Akcji Promocyjnej przysługuje prawo wniesienia pisemnej 
reklamacji w przedmiocie kwestii formalnych (proceduralnych) dotyczących
Akcji Promocyjnej nie później niż do dnia 30 września 2021 roku. 
Reklamacje wniesione po upływie powyższego terminu nie będą 
rozpatrywane.

2. Reklamacje mogą być zgłaszane tylko i wyłącznie na piśmie, do biura 
handlowego Firmy znajdującego się pod adresem: ul. W. Ziółkowskiego 29,
20–834 Lublin.

3. Organizator rozpozna reklamacje w terminie 14 dni roboczych od daty jej 
otrzymania i powiadomi Uczestnika o jej rozstrzygnięciu listem poleconym 
na adres podany w reklamacji, w terminie 7 dni od daty jej rozpatrzenia.

4. Administratorem Danych osobowych Uczestników Promocji składających 
reklamację jest jego organizator tj. firma W. Śliwiński Sp. z o. o ul. Złota 
59, 00-120 Warszawa . Dane osobowe Uczestników promocji składających 
reklamację przetwarzane są jedynie w celu jej rozpatrzenia. W tym celu 
przetwarzane są jedynie dane : imię, nazwisko, adres osoby reklamującej, 
adres e-mail, numer telefonu. Podstawą prawną przetwarzania danych 
osobowych osób reklamujących jest konieczność rozpatrzenia reklamacji.

5. Dane osobowe są przechowywane jedynie przez okres niezbędny do 
rozpatrzenia reklamacji i nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub 
organizacji międzynarodowej.



6. Prawa osób dokonujących reklamacji to: prawo do żądania dostępu do 
danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia danych osobowych, 
ograniczenia przetwarzania, wycofania zgody na przetwarzanie danych 
osobowych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin niniejszej promocji dostępny jest na stronie www.wsliwinski.pl,
w Salonach Jubilerskich W. Śliwiński oraz w siedzibie Organizatora.

2. W. Śliwiński Sp. z o. o zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego 
regulaminu oraz okresu obowiązywania Akcji promocyjnej bez uszczuplenia 
praw nabytych przez klientów przed dniem dokonania zmiany. Regulamin w 
nowym brzmieniu obowiązuje od dnia jego opublikowania na stronie 
internetowej Organizatora: wsliwinski.pl

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie 
przepisy Kodeksu Cywilnego.


