Regulamin Prenumeraty Premiowej miesięcznika „Weranda"
§1
1.
Organizatorem Prenumeraty Premiowej miesięcznika „Weranda” jest Wydawnictwo Te-Jot Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000384459, pod adresem 02-612 Warszawa, ul. Malczewskiego 19, NIP:521-360-1447, zwana dalej „Wydawnictwem".
§2
1.
Prenumerata Premiowa miesięcznika „Weranda” będzie trwała od dnia 28.11.2019 r. do 26.12.2019 r.
2.
Organizacja Prenumeraty Premiowej nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku
o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 847).
§3
1.
W Prenumeracie Premiowej biorą udział osoby, które zaprenumerują magazyn „Weranda" w wersji drukowanej
na 12 miesięcy, począwszy od dnia 28.11.2019 r. („Uczestnik Prenumeraty Premiowej" lub „Uczestnik") do 26.12.2019 r.
2.
Uczestnikami nie mogą być pracownicy Wydawnictwa ani ich krewni bądź powinowaci.
3.
Dokonując Prenumeraty Premiowej Uczestnik oświadcza, że jest pełnoletni i posiada pełną zdolność do
czynności prawnych.
4.
W przypadku udziału w Prenumeracie Premiowej osób niepełnoletnich, wymagane jest przedłożenie pisemnej
zgody przedstawicieli ustawowych /rodziców/ bądź opiekunów prawnych.
§4
1.
Prenumeraty Premiowej należy dokonać poprzez złożenie zamówienia za pośrednictwem serwisu
www.weranda.pl/prenumerata i dokonanie opłaty za prenumeratę bądź dokonanie bezpośredniego przelewu na
rachunek Wydawnictwa o numerze 39 1750 0009 0000 0000 1339 5578, z którego opisu będą wynikać szczegóły
zamówienia.
2.
Cena dla Prenumeraty Premiowej 12 miesięcznej wynosi 139,90 zł brutto.
3.
O kolejności dokonywania Prenumeraty Premiowej przez Uczestników decyduje kolejność księgowania wpłat
dotyczących prenumeraty magazynu „Weranda" na rachunku bankowym Wydawnictwa.
§5
1.
Nagrodą rzeczową za udział w Prenumeracie Premiowej jest Audiobook SHANTARAM - Gregory David Roberts,
Wydawnictwo Marginesy. Wartość jednego audiobooka to 49,99 PLN brutto.
2.
Nagrody rzeczowej nie można zamienić na równowartość pieniężną.
3.
Uczestnikom nagrodzonym nie przysługuje prawo do wyboru nagrody bądź zastrzeżenia szczególnych
właściwości nagród.
4.
Lista Uczestników nagrodzonych będzie dostępna w siedzibie Wydawnictwa od 03.01.2020 r.
5.
Wydawnictwo wyśle nagrody na swój koszt drogą pocztową bądź kurierem w terminie najpóźniej do 7 dni
kalendarzowych od daty ogłoszenia listy Uczestników nagrodzonych. Jeśli nagroda, przesłana zgodnie z niniejszym
Regulaminem, nie zostanie odebrana, Wydawnictwo będzie uprawnione do uznania, że Uczestnik rezygnuje z nagrody.
6.
Wydawnictwo oświadcza, iż nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
podatkowego.
§6
1.
Administratorem danych osobowych Uczestników jest Wydawnictwo TE-JOT Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Sp. K., z siedzibą w Warszawie przy ul. Malczewskiego 19, 02-612 Warszawa. Z Inspektorem
Ochrony Danych można kontaktować się pod adresem e-mail iod@tejot.com.pl.
2.
Uczestnictwo w Prenumeracie Premiowej jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych
osobowych Uczestnika w celach wykonania umowy prenumeraty i przekazania nagrody.

3.
Dane osobowe przetwarzane w związku z Prenumeratą Premiową, będą przetwarzane także na potrzeby
prowadzonej działalności gospodarczej (w tym prowadzenia analiz, sporządzania raportów i statystyk), udzielania
odpowiedzi na pisma, wnioski i skargi, udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach, archiwizacji oraz
prowadzenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa.
4.
Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność do wykonania umowy, niezbędność do wypełnienia
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych przez Administratora.
5.
Dane osobowe mogą być przekazywane procesorom w związku ze zleconymi przez Wydawnictwo działaniami
realizowanymi w jego imieniu, kontrahentom i podmiotom współpracującym, podmiotom uprawnionym na podstawie
przepisów prawa oraz podmiotom kontrolnym i nadzorczym.
6.
Dane nie będą przekazane do państw trzecich.
7.
Wydawnictwo nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
8.
Okres przetwarzania danych osobowych Uczestników Prenumeraty Premiowej wynika z terminów określonych
przepisami prawa w zakresie przedawnienia roszczeń cywilnych, które są niezbędne do ochrony interesów
Administratora.
9.
Uczestnicy mają prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych do sprostowania danych, żądania
uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia
sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania ich danych osobowych oraz przeniesienia danych osobowych.
10.
W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania danych osobowych przez Administratora,
Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych pod adresem: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
11.
Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy kierować na
adres Administratora z dopiskiem "Dane osobowe" lub na skrzynkę iod@tejot.com.pl.
§7
1.
Ewentualne reklamacje lub uwagi związane z przeprowadzeniem Prenumeraty Premiowej mogą być kierowane
do Wydawnictwa wyłącznie w formie pisemnej, na adres Wydawnictwa w terminie 7 dni od daty ogłoszenia listy
Uczestników nagrodzonych. W przypadku przesłania reklamacji za pośrednictwem poczty decyduje data stempla
pocztowego.
2.
Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis
i powód reklamacji. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie (na adres podany w
reklamacji).
3.
Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Sprawdzającą, powołaną przez
Wydawnictwo, nie później niż w terminie 21 dni od daty otrzymania reklamacji.
4.
Zainteresowani Uczestnicy, zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym najpóźniej
w ciągu 31 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Sprawdzającą.
5.
Decyzja Komisji Sprawdzającej co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.
6.
W razie sporów, które mogą powstać na tle stosowania niniejszego regulaminu, a nie mogą zostać rozwiązane
polubownie, sądem właściwym miejscowo będzie sąd siedziby Wydawnictwa.
§8
1.
Przystępując do Prenumeraty Premiowej Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady podane
w niniejszym Regulaminie.
2.
Wydawnictwo zachowuje prawo do dokonania modyfikacji postanowień regulaminu z ważnych powodów
w każdym czasie, a także do zawieszenia, przerwania, przedłużenia lub odwołania Prenumeraty Premiowej z ważnych
przyczyn.
3.
Aktualna wersja regulaminu będzie dostępna na stronie internetowej www.weranda.pl i obowiązuje od dnia
28.11.2019 r. Wszelkie zmiany będą zamieszczane na stronie www.weranda.pl i będą wchodzić w życie z dniem ich
publikacji.

