Regulamin Akcji „Testuj przez 7 dni”
§1
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem akcji „Testuj przez 7 dni”, zwanej dalej „akcją”, jest Oficyna MM Wydawnictwo
Prawnicze Sp. z o.o. Sp. k., ul. Bałtycka 33A, 61-017 Poznań, zwana dalej „Organizatorem”.
2. Uczestnictwo w akcji oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
3. Uczestnictwo w akcji jest całkowicie bezpłatne i nie zobowiązuje do zakupu abonamentu.
§2
Zasady akcji
1. Akcja dotyczy bezpłatnego dostępu do wybranej platformy online „Niezbędnik Dyrektora Szkoły”,
„Niezbędnik Dyrektora Przedszkola”, „Niezbędnik Dyrektora Placówki Niepublicznej. Przedszkole i
żłobek”, „Niezbędnik Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej”.
2. Dostęp do platformy w ramach akcji, jest całkowicie bezpłatny i nie zobowiązuje za zakupu
abonamentu.
3. Dostęp do platformy udzielany jest od dnia zgłoszenia na 7 dni.
4. Po zakończeniu akcji dostęp do platformy wygasa.
5. Każdy uczestnik akcji może uzyskać bezpłatny dostęp wyłącznie do jednej, wybranej platformy online,
dostępnych w ramach akcji.
§3
Warunki uczestnictwa
1. W akcji mogą wziąć udział szkoły, przedszkola i poradnie psychologiczno-pedagogiczne, które przez
ostatnie 6 miesięcy nie korzystali z żadnej z wymienionych platform online, biorących udział w akcji.
2. Z udziału w akcji wyłączone są osoby prywatne.
3. Z udziału w akcji wyłączeni są pracownicy i współpracownicy Organizatora.
4. Aby wziąć udział w akcji, należy wypełnić formularz zamówienia znajdujący się na stronie internetowej
www.oficynamm.pl lub zgłosić chęć wzięcia udziału w akcji podczas rozmowy telefonicznej z
pracownikiem Telesprzedaży Oficyny MM.

5. Organizator nie odpowiada za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych,
np. wskutek awarii łączy internetowych czy systemu użytkownika.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby
trzeciej przez uczestników akcji.
7. Organizator nie uwzględni zgłoszenia, które nie będzie zawierało wszystkich wymaganych w
formularzu danych.
8. Biorąc udział w akcji, użytkownik automatycznie wyraża zgodę na:
1. Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.
U. z 2016 r. poz. 1030 ze zm.) wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych dotyczących
działalności, produktów i usług Oficyna MM Wydawnictwo Prawnicze Sp. z o. o. Sp. k., drogą
elektroniczną, na podany przeze mnie adres e-mail.
2. Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych w celach marketingowych
§4
Ochrona danych osobowych
Uczestnicy akcji, poprzez dokonanie zgłoszenia, wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
w rozumieniu Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000)
wyłącznie na potrzeby akcji. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
§6
Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w trakcie trwania akcji.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania, zakończenia lub przedłużenia akcji bez podania
przyczyny.
3. Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie opublikowane zostaną na stronie internetowej
Organizatora www.oficynamm.pl i wchodzą w życie z chwilą publikacji.

