REGULAMIN PROMOCJI
DOBRY START

1.

Czas trwania akcji promocyjnej

1.1.

Organizatorem promocji, zwanej dalej ("Promocją") jest Michał Smagowicz, prowadzący
działalność gospodarczą pod nazwą Moje Inspiracje Michał Smagowicz z siedzibą w
Warszawie, ul. Walecznych 44A lok. 2, NIP: 525-22-33-261, zwany dalej
"Organizatorem".

1.2.

Promocja rozpoczyna się w dniu 1 grudnia 2013 r. i trwać będzie do dnia 31 stycznia 2014r.

1.3.

Promocja odbywać się za pośrednictwem platformy e-usług, prowadzonej pod adresem
www.mojeinspiracje.pl, , w szczególności w ramach e-usług „Marketplace” i „Indeed”,
zwaną dalej ("Serwisem")

1.4.

Promocja odbywać się będzie zgodnie z niniejszym regulaminem, zwanym dalej
("Regulaminem"). Niniejszy regulamin stanowi jedyny prawnie wiążący dokument
regulujący zasady i warunki na jakich Sprzedaż premiowana zostanie przeprowadzona.

2.

Warunki uczestnictwa w Promocji

2.1.

Uczestnikiem Promocji może być każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną
zdolność do czynności prawnych, zwana dalej "Uczestnikiem".

2.2.

Udział w Promocji jest dobrowolny.

3.

Zasady Promocji

3.1.

W celu wzięcia udziału w Promocji, Uczestnik powinien w okresie od dnia 1 grudnia 2013 r.
i trwać będzie do dnia 31 stycznia 2014r. zarejestrować się w Serwisie.

3.2.

W celu rejestracji w Serwisie Uczestnik zobowiązany jest podać swoje imię i nazwisko,
adres email. Ponadto Uczestnik zobowiązany jest do wyrażenia zgody na przetwarzanie
swoich danych osobowych oraz na otrzymywanie informacji handlowej za pośrednictwem
kanałów elektronicznych.
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3.3.

Po prawidłowej rejestracji Uczestnik otrzymuje uprawnienie do darmowego korzystania z
usług Serwisu w terminie od dnia 1 grudnia 2013 roku do dnia 31 stycznia 2014 roku.

3.6.

Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101,
poz. 926 z późn. zm.).

3.7.

Udostępnienie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, jednakże jest
niezbędne w celu wzięcia udziału w Promocji.

3.8.

Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania na
warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.

4.

Postępowanie reklamacyjne

4.1.

Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji w czasie trwania
Promocji, nie później jednak niż do dnia 14 lutego 2014r. Reklamacje wniesione po upływie
powyższego terminu nie będą rozpatrywane. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę
stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację.

4.2.

Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać dokładne dane personalne zgłaszającego
reklamację (imię, nazwisko, dokładny adres wraz z kodem pocztowym reklamującego) oraz
przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających
reklamację. Reklamacje należy kierować na piśmie do Organizatora.

4.3.

Osoba wnosząca reklamację zostanie powiadomiona o rozstrzygnięciu najpóźniej w terminie
14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.

4.4.

Decyzja rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

5.

Postanowienia końcowe

5.1.

Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej
mieszczącej się pod adresem www.mojeinspiracje.pl

5.2.

Przystąpienie do Promocji jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika warunków
Promocji określonych w Regulaminie. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania
określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które
uprawniają go do udziału w Promocji. W przypadku uznania przez Organizatora, że
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Uczestnik lub osoba z nim współpracująca podejmuje działania mające na celu obejście
lub naruszenie warunków Promocji określonych w niniejszym Regulaminie,
Organizatorowi przysługuje prawo zawieszenia udziału takiego Uczestnika w Promocji.
5.3.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają
odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, a w szczególności dotyczące przyrzeczenia
publicznego.

5.4.

Wszelkie spory wynikające z Promocji będą rozpatrywane przez właściwy sąd.
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