
REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PRENUMERATY „POLSKI ZBROJNEJ” 

 

1) Organizatorem akcji promocyjnej prenumeraty „Polski Zbrojnej”, zwanej dalej „Promocją” jest 

Wojskowy Instytut Wydawniczy, al. Jerozolimskie 97, 00-909 Warszawa, NIP: 701-02-67-116,  

e-mail: prenumerata@zbrojni.pl, zwany dalej „Wydawcą”. 

2) Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem” jest jedynym dokumentem określającym zasady 

udziału w Promocji i zawiera warunki uczestnictwa, które uczestnik Promocji akceptuje w chwili 

przystąpienia do Promocji. W Promocji nie mogą brać udziału osoby, które nie spełniają wymogów 

opisanych w niniejszym regulaminie oraz nie akceptują jego postanowień. Regulamin jest 

udostępniony na stronie www.polska-zbrojna.pl. 

3) Promocja odbywa się na terenie Polski i trwa od 1 listopada do 15 grudnia 2018 roku lub do 

wyczerpania zapasu wszystkich udostępnionych przez Wydawcę  na potrzeby Promocji Prezentów.  

4) Prezentem przekazywanym w ramach Promocji są głośniki Tracer z nadrukiem „Polska Zbrojna”. 

5) Na potrzeby Promocji Wydawca zapewnia 40 głośników marki Tracer z logiem Polska Zbrojna. 

6) Uczestnikiem Promocji może być każdy czytelnik „Polski Zbrojnej”, który w okresie trwania promocji 

zakupił jednocześnie co najmniej jedną roczną prenumeratę „Polski Zbrojnej” (12 wydań) oraz co 

najmniej jedną roczną prenumeratę Polski Zbrojnej Historii (4 wydania) w cenie 97 zł. 

7) W Promocji mogą brać udział osoby fizyczne pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności 

prawnych. Osoby niemające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział  

w Promocji wyłącznie za zgodą opiekuna prawnego lub przedstawiciela ustawowego. 

8) W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy lub współpracownicy Wydawcy lub członkowie jego 

najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, 

rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, krewnych w linii bocznej i osoby pozostające  

w stosunku przysposobienia.  

9) Prezent przypada na jedną roczną prenumeratę. Prezent otrzyma pierwsze 40 osób, które w tytule 

przelewu wpiszą „Prenumerata z głośnikiem” oraz podadzą adres dostawy Prezentu. Można wykupić 

kilka prenumerat i tym samym otrzymać kilka prezentów. 

10) O przyznaniu Prezentu decyduje kolejność wpłynięcia środków na konto Wydawcy o numerze :  

23 1130 1017 0020 1217 3820 0002  

11) Prezenty zostaną wysłane przez Wydawcę najpóźniej do dnia 15 stycznia 2019 roku paczką pocztową. 

12) W ramach prenumeraty czasopisma wysyłane są bezpłatnie na adres lub adresy podane  

w przelewie lub w mailu (prenumerata@zbrojni.pl). 

13) Uczestnikowi Promocji nie przysługuje: prawo do zamiany Prezentu na inny lub na ekwiwalent 

pieniężny jak również prawo przeniesienia prawa do Prezentu na inną osobę. 

14) Administratorem danych osobowych jest Wydawca. We wszystkich sprawach związanych  

z danymi osobowymi uczestnik Promocji może się skontaktować: listownie na adres Wydawcy drogą 

pocztową lub e-mailowo: rodo@zbrojni.pl. Dane uczestników Promocji nie będą przetwarzane w 

sposób zautomatyzowany, ani nie będą profilowane. Wydawca nie ma zamiaru przekazywać danych 

osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane osobowe uczestników 

Promocji będą przetwarzane w celach związanych z przeprowadzeniem Promocji, wyłonienia 

nagrodzonych, przyznania i wydania Prezentów oraz czynności reklamacyjnych. Wszelkie dane 

osobowe są podawane przez uczestnika Promocji dobrowolnie, jednak ich podanie warunkuje udział w 
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Promocji. Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo: dostępu do treści danych, żądania ich 

sprostowania, żądania ograniczenia ich przetwarzania oraz do przenoszenia danych i prawo do 

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem ich  

przetwarzanie. 

15) Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Promocji  

z Regulaminem, służy każdemu uczestnikowi Promocji w terminie do 7 dni od daty zakończenia 

Promocji. Reklamacja powinna zostać złożona za pośrednictwem operatora pocztowego lub poczty 

elektronicznej na adres Wydawcy z dopiskiem „Reklamacja – Promocja Prenumeraty Polski Zbrojnej”. 

Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dane kontaktowe uczestnika Promocji, dokładny opis i 

powód reklamacji, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie oraz treść żądania.  

16) Wydawca rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi w terminie do 21 dni. Powiadomienie  

o rozstrzygnięciu reklamacji nastąpi e-mailem lub pocztą tradycyjną, na adres podany przez uczestnika 

Promocji.  

17) Regulamin może ulegać zmianom, jednakże zmiany nie mają wpływu na prawa uczestników Promocji, 

którzy skorzystali z przysługujących im uprawnień przed ogłoszeniem zmiany. Zmiany Regulaminu 

ogłaszane będą na stronie wwwpolska-zbrojna.pl i obowiązywać będą od dnia ogłoszenia. 


