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Regulamin usługi
„E-wydanie miesięcznika BLIŻEJ PRZEDSZKOLA”
I. Definicje
1. Wyrażeniom pisanym w treści Regulaminu wielką literą należy nadawać znaczenie
wskazane poniżej:
1.1. Regulamin – niniejszy regulamin.
1.2. Organizator – CEBP 24.12 sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Kwiatowej 3,
NIP: 6793096735, REGON: 122994233, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI
Wydział Gospodarczy pod nr 0000487975. CEBP 24.12 sp. z o.o. jest wydawcą
miesięcznika BLIŻEJ PRZEDSZKOLA.
1.3. Usługa – opisana w niniejszym Regulaminie usługa pod nazwą „E-wydanie
miesięcznika BLIŻEJ PRZEDSZKOLA” organizowana przez Organizatora,
umożliwiająca każdemu Zamawiającemu korzystanie z elektronicznej wersji
miesięcznika BLIŻEJ PRZEDSZKOLA.
1.4. Zamawiający – osoba dokonująca zakupu w sklepie Google Play lub App Store.
II. Zasady ogólne korzystania z Usługi
1. Aby korzystać z Usługi, należy:
a) Zainstalować na swoim urządzeniu (telefonie/tablecie) aplikację BLIŻEJ
PRZEDSZKOLA. Aplikacja ta dostępna jest w sklepie Google Play (dla urządzeń
z system Android) oraz App Store (dla urządzeń z systemem iOS). Sama instalacja
aplikacji jest bezpłatna. Organizator może udostępniać w aplikacji fragmenty
wydań miesięcznika w wersji bezpłatnej – istnieje możliwość korzystania
wyłącznie z bezpłatnych fragmentów.
b) Zakupić w aplikacji wybrany przez Zamawiającego numer/numery miesięcznika
BLIŻEJ PRZEDSZKOLA. Zamawiający sam decyduje, czy chce korzystać ze
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wszystkich dostępnych numerów udostępnionych przez Organizatora (nie ma
obowiązku zachowania ciągłości prenumeraty – Zamawiający dokonuje zakupu
każdego numeru oddzielnie).
2. W ramach Usługi Organizator umożliwia Zamawiającemu korzystanie z miesięcznika
BLIŻEJ PRZEDSZKOLA w wersji „PLUS”, na którą składają się (w ramach jednego
wykupionego numeru):
• miesięcznik ze scenariuszami zajęć i artykułami
• 5 plakatów (dostęp w wersji elektronicznej w aplikacji)
• pakiet pomocy dydaktycznych w formie 60 kart z fotografiami i ilustracjami,
opracowanymi do treści danego numeru (dostęp w wersji elektronicznej
w aplikacji)
• pomoce dydaktyczne i pliki muzyczne, które Organizator przygotowuje do
każdego numeru (dostęp w wersji elektronicznej – Zamawiający otrzymuje
dostęp do ww. pomocy bezpośrednio po kliknięciu na odpowiednią ikonę
w scenariuszu w aplikacji).
III. Opłaty
1. Zakupienie jednego numeru miesięcznika BLIŻEJ PRZEDSZKOLA w ramach Usługi
kosztuje:
a) 52,99 zł – zakup bezpośrednio w aplikacji w sklepie Google Play lub App
Store (poprzez funkcję KUP);
b) 39 zł – zakup w aplikacji poprzez funkcję WYKORZYSTAJ KOD. Aby
skorzystać z tej opcji, należy uprzednio zakupić kod w sklepie internetowym
Organizatora www.blizejprzedszkola.pl/sklep. Uzyskany w ten sposób kod
należy wykorzystać przy zakupie numeru w aplikacji;
c) 104,99 zł – w przypadku numeru łączonego 7-8; zakup bezpośrednio
w aplikacji w sklepie Google Play lub App Store (poprzez funkcję KUP);
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d) 78 zł – w przypadku numeru łączonego 7-8; zakup w aplikacji poprzez funkcję
WYKORZYSTAJ KOD. Aby skorzystać z tej opcji, należy uprzednio zakupić
kod w sklepie internetowym Organizatora www.blizejprzedszkola.pl/sklep.
Uzyskany w ten sposób kod należy wykorzystać przy zakupie numeru
w aplikacji.
2. Wysokość opłaty jest prezentowana w sposób jasny i precyzyjny w aplikacji, a także
w sklepie internetowym Organizatora www.blizejprzedszkola.pl/sklep (w przypadku
zakupów z wykorzystaniem kodu). Organizator nie stosuje żadnych ukrytych opłat za
zamówienie.
3. Złożenie zamówienia Zamawiający potwierdza wybierając opcję „Potwierdź zakup”
(lub inną, jednoznacznie wskazującą na obowiązek zapłaty).
4. Zamówienia złożone w sklepie internetowym Organizatora
www.blizejprzedszkola.pl/sklep realizowane są wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej
Polski.
5. Zamawiającego dokonującego zakupu bezpośrednio w aplikacji obowiązuje regulamin
sklepu Google Play lub App Store.
6. Zamawiającego dokonującego zakupu z wykorzystaniem kodu zakupionego uprzednio
w sklepie internetowym Organizatora, obowiązuje również regulamin sklepu
internetowego, dostępny na stronie www.blizejprzedszkola.pl/sklep.

IV. Odstąpienie
1. Zamawiający, który dokonuje zakupów w aplikacji w ramach Usługi
z wykorzystaniem kodu zakupionego uprzednio w sklepie internetowym Organizatora
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www.blizejprzedszkola.pl/sklep, wraz z zakupem kodu zawiera wraz z Organizatorem
umowę o dostarczenie usługi cyfrowej.
2. Użytkownik będący konsumentem, który zawarł z Organizatorem umowę
o dostarczenie usługi cyfrowej dotyczącą odpłatnego zakupu miesięcznika BLIŻEJ
PRZEDSZKOLA w wersji elektronicznej, wraz z zakupem kodu wyraża zgodę na
rozpoczęcie świadczenia Usługi (zakup numeru) przed upływem terminu 14 dni na
odstąpienie od umowy (w innym wypadku korzystanie z Usługi mogłoby się odbyć po
upływie 14 dni stanowiącego czas na odstąpienie od umowy).

V. Ochrona danych osobowych
1. Organizator nie posiada dostępu do danych osobowych Zamawiających, którzy
dokonują zakupów bezpośrednio w aplikacji w sklepie Google Play lub App Store.
2. W przypadku Zamawiających dokonujących zakupu kodu w sklepie internetowym
Organizatora www.blizejprzedszkola.pl/sklep:
2.1.

Administratorem danych osobowych jest CEBP 24.12 sp. z o.o.
z siedzibą w Krakowie, ul. Kwiatowa 3, 30-437 Kraków.
Administrator danych osobowych zapewnia realizację uprawnień

2.2.

wynikających z 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 (określane
jako „RODO” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).
Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji

2.3.

umowy, gdyż bez możliwości przetwarzania danych osobowych
Administrator nie byłby w stanie zrealizować umowy i spełnić wymogów
prawnych.
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Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych w CEBP 24.12

2.4.

Sp. z o.o. dostępnych jest w dokumencie „Ochrona danych osobowych –
obowiązek informacyjny”: www.blizejprzedszkola.pl/ochrona-danych.

VI. Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje dotyczące Usługi należy zgłaszać do Organizatora na adres email: ewydanie@blizejprzedszkola.pl. Organizator ustosunkuje się do reklamacji bez
zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu 14 dni.
VII.

Postanowienia końcowe

1. Zamawiający korzystający z Usługi potwierdza, że zapoznał się z niniejszym
Regulaminem. Regulamin dostępny jest na stronie www.blizejprzedszkola.pl/ewydanie.
2. W sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminie, obowiązuje regulamin sklepu
internetowego Organizatora dostępny na stronie www.blizejprzedszkola.pl/sklep.
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