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Regulamin promocji  

„Opłać abonament do serwisu Moja płytoteka na 12 miesięcy,  

a otrzymasz 60 zł rabatu na zakup głośnika” 

 

I. DEFINICJE 

Określenia pisane wielką literą w niniejszym regulaminie oznaczają:  

1. Regulamin – niniejszy regulamin, 

2. Organizator – organizator Promocji, 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, 

3. Serwis streamingowy „Moja płytoteka”, dalej też „Serwis” – usługa organizowana 

przez Organizatora, umożliwiająca Użytkownikowi odsłuchiwanie utworów 

udostępnionych w tym serwisie. Serwis streamingowy „Moja płytoteka” to strona 

internetowa pod adresem www.blizejprzedszkola.pl/moja-plytoteka, za pomocą 

której Użytkownicy otrzymują dostęp online do zamieszczonych tam utworów za 

pośrednictwem transmisji strumieniowej przez internet. Utwory te można 

odtwarzać za pomocą smartfona, komputera, laptopa, tabletu lub innego 

urządzenia, który jest połączony z internetem, pod warunkiem posiadania 

aktualnego oprogramowania.  

4. Promocja – opisana w niniejszym regulaminie promocja pod nazwą „Opłać 

abonament do serwisu Moja płytoteka na 12 miesięcy, a otrzymasz 60 zł rabatu na 

zakup głośnika”, trwająca w dniach 24 sierpnia 2021 r. – 31 października 2021 r., 

w ramach której Użytkownik otrzymuje zniżkę w wysokości 60 zł na zakup 

głośnika Bluetooth Manta SPK15GO - 20W (czarny), przy wykupieniu 

abonamentu na 12 miesięcy w Serwisie.  

5. Kod dostępu – kod dostępu do pełnych wersji utworów zamieszczonych w serwisie 

streamingowym „Moja płytoteka”. 

6. Użytkownik – osoba biorąca udział w Promocji.  

 

http://www.blizejprzedszkola.pl/moja-plytoteka
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II. ZASADY PROMOCJI 

 

1. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w okresie od 24 

sierpnia 2021 r. do 31 października 2021 r. 

2. Aby skorzystać z Promocji, należy dodać do koszyka w sklepie Organizatora:  

a) Dostęp online do utworów w serwisie streamingowym na 12 miesięcy: 

https://blizejprzedszkola.pl/sklep/dostepy-online/519-dostep-online-do-

utworow-w-serwisie-streamingowym-na-12-miesiecy.html 

b) Głośnik Bluetooth Manta SPK15GO - 20W (czarny): 

https://blizejprzedszkola.pl/sklep/glosniki-bluetooth/637-glosnik-bluetooth-

manta-spk15go-20-w.html 

3. Zniżka w wysokości 60 zł zostanie naliczona automatycznie.  

4. Promocją objęty jest Głośnik Bluetooth Manta SPK15GO - 20W (czarny).  

5. Czas realizacji zamówienia = dostarczenie drogą mailową Kodu dostępu 

(natychmiastowo po odnotowaniu płatności) + termin doręczenia głośnika (w 

zależności od wybranego sposobu dostawy, zgodnie z regulaminem sklepu 

https://blizejprzedszkola.pl/regulamin-sklepu).  

 

III.  WYSOKOŚĆ OPŁAT 

 

1. Opłata za zamówienie w ramach Promocji wynosi łącznie 265 zł:   

a) Dostęp online do utworów w serwisie streamingowym na 12 miesięcy: 180 zł  

b) Głośnik Bluetooth Manta SPK15GO - 20W (czarny): 85 zł (cena bez rabatu: 145 zł)  

 

IV.  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH  

 

1. Administratorem danych osobowych jest CEBP 24.12 sp. z o.o. z siedzibą  

w Krakowie, ul. Kwiatowa 3, 30-437 Kraków. 

2. Administrator danych osobowych zapewnia realizację uprawnień wynikających  

z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

https://blizejprzedszkola.pl/sklep/dostepy-online/519-dostep-online-do-utworow-w-serwisie-streamingowym-na-12-miesiecy.html
https://blizejprzedszkola.pl/sklep/dostepy-online/519-dostep-online-do-utworow-w-serwisie-streamingowym-na-12-miesiecy.html
https://blizejprzedszkola.pl/sklep/glosniki-bluetooth/637-glosnik-bluetooth-manta-spk15go-20-w.html
https://blizejprzedszkola.pl/sklep/glosniki-bluetooth/637-glosnik-bluetooth-manta-spk15go-20-w.html
https://blizejprzedszkola.pl/regulamin-sklepu
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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”). 

3. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji umowy, gdyż bez 

możliwości przetwarzania danych osobowych Administrator nie jest w stanie 

zrealizować umowy i spełnić wymogów prawnych. 

4. Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych w CEBP 24.12 Sp. z o.o. 

dostępnych jest w dokumencie „Ochrona danych osobowych”: 

https://blizejprzedszkola.pl/ochrona-danych. 

 

V. ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

 

1. Użytkownik będący konsumentem, który zawarł z Organizatorem umowę  

o dostarczenie usługi cyfrowej, wraz z dokonaniem zakupu wyraża zgodę na 

rozpoczęcie świadczenia Usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, tj. 

14 dni od dnia zawarcia umowy, i potwierdza, iż jest świadomy, że powyższe skutkuje 

utratą przez niego prawa do odstąpienia od w/w umowy. 

 

VI.  REKLAMACJE  

 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące usługi należy zgłaszać do Organizatora na adres e-

mail: sklep@blizejprzedszkola.pl. Organizator ustosunkuje się do reklamacji bez 

zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu 14 dni. Proces reklamacji odbywa 

się jak w regulaminie sklepu: https://blizejprzedszkola.pl/regulamin-sklepu.  

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 24 sierpnia 2021 r.  

2. Regulamin promocji dostępny jest na stronie http://www.blizejprzedszkola.pl/rabaty.  

https://blizejprzedszkola.pl/ochrona-danych
mailto:sklep@blizejprzedszkola.pl
https://blizejprzedszkola.pl/regulamin-sklepu
http://www.blizejprzedszkola.pl/rabaty
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3. Złożenie zamówienia w ramach Promocji oznacza zaakceptowanie postanowień 

niniejszego Regulaminu.  

4. W sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminie, obowiązuje regulamin serwisu 

„Moja płytoteka”, dostępny na stronie.  

https://blizejprzedszkola.pl/upload/files/Regulamin_serwisu_streamingowego_Moja_Plytoteka_.pdf

