REGULAMIN PROMOCJI STUDENCKIEJ
1. Organizatorem promocji jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska
8/10 (00-732), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS, prowadzonym
przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 59944, kapitał
zakładowy 46.580.831,00 PLN - wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44.2. Z promocji może korzystać osoba, która łącznie spełnia poniższe warunki:
a) jest studentem wyższej uczelni;
b) w przeciągu ostatniego roku nie posiadała prenumeraty w serwisie
Wyborcza.pl.
c) wyrazi zgodę na to, aby przy zamawianiu przez nią prenumeraty w ramach
promocji, Organizator przetwarzał jej dane osobowe w postaci informacji o
wcześniejszych prenumeratach w celu weryfikacji, czy jest nowym
prenumeratorem.
3. W ramach promocji osoby, o których mowa w punkcie 2 powyżej, mogą
korzystać z pakietu usług, opisany w pkt. 4, za cenę 4,90 zł za każde cztery
tygodnie przez pierwsze 208 tygodni. Jeżeli jednak przed upływem tego
okresu prenumerator przestanie być studentem wyższej uczelni, to utraci
prawo do korzystania z promocji i Organizator będzie uprawniony do
zaprzestania stosowania promocyjnych warunków prenumeraty ze
skutkiem na koniec bieżącego czterotygodniowego okresu prenumeraty –
Organizator zawiadomi o tym prenumeratora najpóźniej na 96 godzin
przed upływem bieżącego okresu prenumeraty. Po zakończeniu
obowiązywania promocyjnych warunków prenumeraty, cena za każdy kolejny
czterotygodniowy okres będzie zgodna z cennikiem, obowiązującym w dniu
rozpoczęcia tego okresu i może ulegać zmianie za wypowiedzeniem, na
zasadach określonych w Regulaminie Serwisów Grupy Wyborcza.pl.
Prenumerator może zrezygnować z dalszej prenumeraty (jej autoodnowienia) na
zasadach określonych w Regulaminie Serwisów Grupy Wyborcza.pl.
4. Na pakiet usług składają się:
- dostęp do 4-tygodniowej autoodnawialnej cyfrowej prenumeraty Wyborcza.pl
(Pakiet Premium), w tym: dostęp do serwisów Wyborcza.pl w tym do ponad 30
serwisów lokalnych, magazynów (Duży Format, Magazyn Wyborczej Wolna
Sobota, Ale Historia, Classic, Gazeta Telewizyjna, Książki. Magazyn do
czytania, Wysokie Obcasy Extra, Wysokie Obcasy Praca, Słówka) oraz serwisu
wysokieobcasy.pl, dostęp do aplikacji mobilnej Gazeta Wyborcza, dostęp do

codziennego e-wydania na czytnik.wyborcza, dostęp do archiwum treści od
1989 roku
oraz
- newsletter codzienny, wysyłany od poniedziałku do piątku w godzinach
porannych i wieczornych oraz przewodniki po prenumeracie i informacje o
wybranych materiałach w serwisie, dostępnych w ramach Twojego pakietu,
wysyłane na podany adres e-mail, a także newsletter redakcyjny o tematyce,
dotyczącej studiów i studentów, wysyłany raz w tygodniu na adres e-mail podany
przez osobę korzystającą z promocji przy nabyciu pakietu usług; newsletter może
też zawierać reklamy i inne treści marketingowe. Zawsze można zrezygnować z
newsletterów i/lub przesyłanych wiadomości, klikając w link dezaktywacyjny,
który znajduje się w treści każdego e-maila, lub kierując zgłoszenie na adres:
pomoc@wyborcza.pl.

5. Promocja trwa od 27.01.2022r. do 31.12.2022r. do godziny 23:59, tzn. w tym
czasie można zamówić prenumeratę objętą promocją. Organizator zastrzega
sobie możliwość przedłużenia promocji.
6. Organizator promocji zastrzega możliwość weryfikacji, czy uczestnik promocji
jest studentem wyższej uczelni, w ten sposób, że Organizator prześle na adres email uczestnika promocji prośbę o nadesłanie skanu legitymacji studenckiej lub
indeksu, przy czym skan musi być wykonany w ten sposób, aby widoczne było
imię i nazwisko uczestnika promocji oraz nazwa uczelni, natomiast wszystkie
pozostałe dane osobowe (fotografia, numer PESEL, numer legitymacji lub
indeksu itp.) muszą być niewidoczne.
Skan należy nadesłać w ciągu 7 dni od otrzymania prośby Organizatora.
W przypadku nie przysłania skanu w powyższym terminie lub przysłania skanu,
nie zawierającego imienia i nazwiska zgodnego z danymi podanymi przy
nabyciu pakietu usług lub nie zawierającego nazwy uczelni, Organizator będzie
uprawniony do zaprzestania stosowania promocyjnych warunków
prenumeraty, zgodnie z pkt. 3 niniejszego regulaminu.
7. Prawo odstąpienia od umowy:
7.1. W terminie 14-stu dni od dnia złożenia zamówienia uczestnik promocji, bez
podawania przyczyny ani bez ponoszenia kosztów, może odstąpić od umowy
nabycia pakietu usług.
7.2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia, trzeba złożyć oświadczenie o odstąpieniu,
którego wzór znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu, ale nie
jest to obowiązkowe - wystarczy złożyć oświadczenie, z którego jednoznacznie
będzie wynikać chęć odstąpienia. Oświadczenie należy skierować na adres e-mail
pomoc@wyborcza.pl lub pocztą na adres Organizatora promocji: Agora S.A., ul.

Czerska 8/10, 00-732 Warszawa - w terminie 14-stu dni od dnia złożenia
zamówienia.

7.3. Odstąpienie może dotyczyć tylko całości umowy, to jest nabycia wszystkich
składników pakietu usług.
7.4. W terminie 14-stu dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu Organizator
promocji zwróci zapłaconą cenę – z zastrzeżeniem postanowień punktu 7.5. Zwrot
płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie
zostały użyte przez uczestnika promocji w pierwotnej transakcji (tj., jeżeli
płatność nastąpiła przy użyciu karty płatniczej to zwrot nastąpi na rachunek tej
karty), chyba że uczestnik promocji wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. W
żadnym razie uczestnik promocji nie poniesie żadnych opłat związanych z tym
zwrotem.
7.5. Jeżeli usługa prenumeraty została udostępniona uczestnikowi promocji, na jego
życzenie, przed upływem okresu na odstąpienie, to zwracana cena zostanie
pomniejszona - proporcjonalnie do czasu korzystania z prenumeraty.

8. Rezygnacja z pakietu promocyjnego po upływie okresu na odstąpienie od
umowy:
Po upływie okresu na odstąpienie można zrezygnować z pakietu promocyjnego
na zasadach wskazanych Regulaminie Serwisów Grupy Wyborcza.pl
9. Postanowienia dodatkowe dotyczące usługi newslettera:
Korzystanie z usługi newslettera jest możliwe przy spełnieniu następujących
minimalnych wymagań technicznych: posiadanie przez uczestnika promocji
aktywnego adresu poczty elektronicznej i właściwego oprogramowania do
korzystania z poczty elektronicznej.
Newsletter jest wysyłany na serwer pocztowy właściwy dla adresu e-mail
uczestnika promocji. Niektóre serwery mogą uznać newsletter za spam i z tego
powodu newsletter wysłany przez Organizatora może nie dotrzeć do uczestnika
promocji.
Uczestnik promocji może w każdym momencie zrezygnować z newslettera za
pomocą linku dezaktywacyjnego otrzymanego w treści neewslettera lub kierując
zgłoszenie na adres e-mail: pomoc@wyborcza.pl
10. W sprawach nieuregulowanych odmiennie w niniejszym regulaminie ma
zastosowanie
„Regulamin
Serwisów
z
Grupy
Wyborcza.pl”
https://wyborcza.pl/centrumpomocygw/7,134956,23448405,regulamin-serwisuwyborcza-pl.html
11. Dane osobowe:

Administratorem danych osobowych uczestnika promocji jest Agora S.A. z siedzibą
w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa.
W każdej sprawie dotyczącej danych osobowych można się kontaktować z naszym
inspektorem ochrony danych na adres e-mail iod@agora.pl.
Dane osobowe uczestnika promocji będą przetwarzane w celu weryfikacji
uprawnień do skorzystania z promocji:
- w zakresie informacji o zamówieniu na pakiet usług objęty niniejszą promocją
oraz korzystaniu, w okresie wskazanym w pkt. 2 podpunkt b, z prenumeraty
cyfrowej Gazety Wyborczej – podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda
osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
- w zakresie informacji, że uczestnik jest studentem uczelni wyższej (pkt 6
niniejszych zasad promocji) – podstawą prawną przetwarzania danych jest
niezbędność do zawarcia i wykonania umowy o prenumeratę; (art. 6 ust. 1 lit. b
RODO).
dane, o których mowa w pkt. 6 niniejszego regulaminu, zostaną usunięte
natychmiast po weryfikacji.
Niezależnie od przetwarzania danych, związanego z korzystaniem z promocji, dane
osobowe będą przetwarzane w związku z zamówieniem i korzystaniem z
prenumeraty - na odrębnych zasadach, przedstawianych przy zamawianiu
prenumeraty i w Polityce Prywatności dla serwisów grupy Wyborcza.pl.
Osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo cofnięcia zgody na
przetwarzanie danych, a także prawo żądania ograniczenia przetwarzania. Cofnięcie
zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Każdy ma prawo żądać dostępu do swoich danych, może żądać ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Każdy może także wnieść skargę do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa, że przetwarzanie jego
danych narusza prawo.
Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do skorzystania z oferty
promocyjnej określonej w niniejszych zasadach.

ZAŁĄCZNIK nr 1
Adresat: Agora S.A. ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, numer faksu (22) 555 54 44, adres
poczty elektronicznej pomoc@wyborcza.pl
Ja/My niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy w ramach
promocji studenckiej na pakiet usług: prenumerata (Pakiet Premium) + newsletter
Data zamówienia.................
Imię i nazwisko konsumenta (-ów) ..................

Adres konsumenta(-ów) ................
E-mail konsumenta na który była wykupiona usługa…..
Podpis konsumenta(-ów) (tylko, jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
.............................
Data ..........................

