
Regulamin promocji – kupon rabatowy na zakup produktu Uniwersalny Model  
Przekonywania i zasady korzystania z kuponów  

I. Organizator promocji 

1. Promocja produktu – kursu online Uniwersalny Model Przekonywania (zwana dalej także 

Promocją) organizowana jest przez firmę Starway Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością Spółka komandytowa (dalej zwaną także Starway) z siedzibą  
w Warszawie, ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy (XII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) pod numerem 0000465524, o numerze 

NIP: 5252556515 i numerze REGON: 146719264. 

2. Starway jest administratorem danych osobowych Uczestników Promocji w rozumieniu 

przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych   (Dz. U. 2002 

r. Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami) i przetwarza je w zakresie i celu 

przeprowadzenia niniejszej Promocji oraz zwarcia z Uczestnikiem Promocji umowy.  

II.  Postanowienia ogólne  

1. Kupon rabatowy może zostać zrealizowany tylko w serwisie internetowym 

www.mateuszgrzesiak.tv należącym do Starway tylko przy zakupie produktu – szkolenia 

online Uniwersalny Model Przekonywania.  

2. Kupon rabatowy nie może być przedmiotem sprzedaży. Nie podlega on również 

wymianie na środki pieniężne.  

3. Każdy kupon przeznaczony jest do jednorazowego wykorzystania. Umieszczony na nim 

kod jest niepowtarzalny.  

4. Posiadanie kilku kuponów rabatowych nie stanowi podstawy do zwiększenia przyznanego 

rabatu. 

5. Kupon rabatowy na zakup produktu Uniwersalny Model przekonywania nie łączy się z 

innymi rabatami i promocjami.  

III. Termin ważności kuponów rabatowych  

1. Czas trwania promocji to czas ważności kuponów rabatowych. Kupony rabatowe ważne 

są od dnia 5 czerwca 2016 r. do 20 czerwca 2015 r. na warunkach określonych w 

niniejszym regulaminie.  



2. Po upływie czasu trwania promocji kupon rabatowy traci ważność i nie może być już 

wykorzystany.  

3. Organizator zastrzega sobie możliwość przedłużenia czasu trwania promocji.  

IV. Zasady promocji  

1. Uczestnikiem promocji może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do 

czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca 

osobowości prawnej, której przepisy przyznają zdolność prawną.  

2. Kupony rabatowe rozdawane będą w okresie  1.05.2016 r.  -  31.05.2016 r. uczestnikom 

konferencji 7. Warszawskie Targi Książki. 

3. Każdy kupon rabatowy uprawnia do otrzymania rabatu w wysokości 40 zł na zakup 

poprzez serwis internetowy www.mateuszgrzesiak.tv  produktu – szkolenia online 

Uniwersalny Model Przekonywania.  

4. Warunkiem skorzystania z uprawnienia do rabatu jest wpisane podczas zakupu produktu 

Uniwersalny Model Przekonywania w sklepie internetowym na stronie 

www.mateuszgrzesiak.tv, we wskazanym podczas procesu zakupowego momencie, 

umieszczonego na kuponie rabatowym kodu. 

VI. Ochrona danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych jest Starway. 

2. Przy składaniu zamówienia Uczestnik Promocji wyraża zgodę na przetwarzanie przez 

Starway swoich danych osobowych. Podanie danych osobowych przez Uczestnika 

Promocji jest dobrowolne, przy czym brak zgody na przetwarzanie danych osobowych 

przez administratora danych może uniemożliwić dokonywanie zakupu produktu  
i skorzystanie z kuponu rabatowego. Uczestnik Promocji ponosi odpowiedzialność za 

podanie nieprawdziwych danych osobowych. 

3. Starway przetwarza dane osobowe Uczestnika promocji w celu zawarcia przeprowadzenia 

niniejszej promocji oraz zawarcia z Uczestnikiem Promocji Umowy, a w przypadku 

wyrażenia przez Użytkownika odrębnej zgody, również w celach marketingowych.  

4. Starway wskazuje, że dane osobowe przetwarzane są zgodnie z zasadami określonymi  
w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 

101 poz. 926 z późniejszymi zmianami). 



5. W przypadkach i na zasadach określonych przez powszechnie obowiązujące przepisy 

prawa Uczestnik Promocji ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania 

danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich 

usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z 

naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a 

także ma prawo wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych i 

ich usunięcia. 

6. Dane Uczestników Promocji mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich 

otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom 

wymiaru sprawiedliwości. 

VI. Postanowienia końcowe  

1. Udział w Promocji oznacza akceptację warunków promocji określonych w niniejszym 

regulaminie.  

2. Do zakupu produktu Uniwersalny Model Przekonywania w ramach promocji 

przewidzianej niniejszym regulaminem  stosuje się warunki Regulaminu korzystania z 

serwisu internetowego www.mateuszgrzesiak.tv zamieszczonego na stronie internetowej 

przedmiotowego serwisu.  

3.  Starway nie ponosi odpowiedzialności za kupony rabatowe które zostały utracone lub 

uszkodzone po ich wydaniu posiadaczowi kuponu. W razie utraty lub uszkodzenia 

kuponu rabatowego duplikat nie będzie wydawany. 

4. W wypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży kuponu rabatowego posiadaczowi kuponu 

nie przysługują wobec Starway żadne roszczenia. 

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdują 

powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. 

6. . Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.mateuszgrzesiak.tv  oraz 

w siedzibie Starway  


