
REGULAMIN PROMOCJI
„Dzień zakochanych z Adore You” („Regulamin”)

Regulamin stanowi własność sklepu internetowego: Sklep internetowy Adore You Jewellery (nazwa sklepu), dostępny pod
adresem internetowym www.adoreyoujewellery.pl, prowadzony przez Nicolę Olszewską (imię i nazwisko), prowadzącą
działalność gospodarczą pod firmą Nicola Olszewska z siedzibą w Zagórzu 9z, 66-016 Zagórze, wpisaną do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP:
9731085889, REGON 522290092.

I. CZAS OBOWIĄZYWANIA PROMOCJI
Promocja na warunkach opisanych postanowieniami niniejszego Regulaminu (zwana dalej „Promocją”)
rozpoczyna się 3 lutego 2023 roku, a kończy 10 lutego 2023 roku wraz z końcem dnia, tj. o godzinie 23:59.

II. PRZEDMIOT PROMOCJI
2.1. Promocja prowadzona jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2.2. Promocja prowadzona jest pod nazwą  „Dzień zakochanych z Adore You” i obowiązuje w sklepie internetowym
prowadzonym pod adresem: https://adoreyoujewellery.pl/ (dalej: „E-sklep”).
2.3. Promocja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
2.4. Promocja nie stanowi oferty ani przyrzeczenia publicznego w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
2.5. Promocja polega na tym, że każdy Klient, który w dniach od 03.02.2023 od godziny 10:00 do 10.02.2023 do godz. 23:59
lub wyczerpania zapasów zakupi pełnowartościowe produkty (lub wielokrotność par) o wartości powyżej 150 zł  z
asortymentu kategorii dostępnej pod linkiem https://adoreyoujewellery.pl/ dostępnego w E-sklepie (dalej: „Produkty”)
otrzyma produkt w postaci bransoletki z rodonitem.
2.6. Możliwość skorzystania przez Klienta z Promocji nie jest ograniczona ilościowo.
2.7. Postanowienia Regulaminu nie stoją w sprzeczności z postanowieniami Kodeksu cywilnego i ustawy o prawach
konsumenta oraz nie stanowią przeszkody w skorzystaniu przez Klienta z uprawnień przewidzianych przepisami Kodeksu
cywilnego i ustawy o prawach konsumenta, oraz dochodzeniu przez Klienta roszczeń na podstawie ww. przepisów, tzn.
przede wszystkim Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji w stosunku do nabytych Produktów, jak również do
odstąpienia od umowy zawartej na odległość.
2.8. Zasady odstąpienia od umowy zawartej na odległość reguluje Ustawa o prawach konsumenta.
2.9. Promocja nie łączy się z innymi promocjami obowiązującymi w E-sklepie.
2.10. Treść Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej E-sklepu.
2.11. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w formie aneksów oznaczanych kolejnym numerem oraz datą,
przy czym zmiany Regulaminu nie mogą wpłynąć na pogorszenie warunków uczestnictwa w Promocji, ani nie będą
naruszać praw nabytych przez Uczestników. Organizator zobowiązuje się do poinformowania o zmianach w odpowiednim
czasie przed ich wejściem w życie, w sposób umożliwiający Uczestnikom zapoznanie się z nimi.
2.12. Regulamin w zmienionej formie obowiązuje od daty oznaczonej w jego treści, jednak nie wcześniej niż od dnia jego
opublikowania w formie właściwej dla publikacji niniejszego regulaminu.
2.13. Skargi i reklamacje związane z prowadzeniem Promocji mogą zostać wysłane na adres sklep@adoreyoujewellery.pl
2.14. Skarga lub reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Klienta, adres korespondencyjny (bądź e-mail) oraz opis
okoliczności stanowiących podstawę skargi lub reklamacji.
2.15. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Organizator
informuje, iż Administratorem danych osobowych ujawnionych w związku ze złożeniem skargi/reklamacji (dalej: „Dane
osobowe”) jest Sklep internetowy Adore You Jewellery, prowadzony przez Nicolę Olszewską (imię i nazwisko), prowadzącą
działalność gospodarczą pod firmą Nicola Olszewska z siedzibą w Zagórzu 9z, 66-016 Zagórze, wpisaną do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP:
9731085889, REGON 522290092.


