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Regulamin promocji 

„BLACK WEEK 2019” 

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem promocji „BLACK WEEK 2019”, zwanej dalej „Promocją”, jest firma Bio-Circle 

Surface Technology Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Połomińskiej 16, zwana dalej 

„Organizatorem”. 

2. Celem Promocji jest sprzedaż określonych pakietów produktów oferowanych przez 

Organizatora. 

3. Czas trwania Promocji obejmuje okres od 25 do 29 listopada 2019 roku. 

4. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

5. Wzięcie udziału w Promocji oznacza zgodę jej uczestników na warunki Promocji, określone 

niniejszym regulaminem, zwanym dalej „Regulaminem”. 

6. Wzięcie udziału w Promocji oznacza również zgodę jej uczestników na przetwarzanie przez 

Organizatora danych osobowych, dobrowolnie przez nich podanych. Dane osobowe będą 

przetwarzane tylko i wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji Promocji. Szczegółowe 

informacje związane z przetwarzaniem przez Organizatora danych osobowych zostały zawarte 

w Polityce Prywatności, dostępnej na stronie internetowej Organizatora pod adresem:  

www.bio-circle.com.pl.  

 

§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG PROMOCJI 

1. Udział w Promocji i podanie związanych z udziałem danych osobowych i innych jest 

dobrowolne. 

2. Promocja skierowana jest do podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. W ramach Promocji Organizator oferuje 5 produktów w promocyjnych cenach: 

• Pierwszy produkt – rabat 5% + darmowa wysyłka – w dniach od 25 do 29 listopada; 

• Drugi produkt – rabat 10% + darmowa wysyłka – w dniach od 26 do 29 listopada; 

• Trzeci produkt – rabat 15% + darmowa wysyłka – w dniach od 27 do 29 listopada; 

• Czwarty produkt – rabat 20% + darmowa wysyłka – w dniach od 28 do 29 listopada; 

• Piąty produkt – rabat 25% + darmowa wysyłka – w dniu 29 listopada; 

4. Nazwy poszczególnych produktów objętych Promocją będą publikowane na fanpage’u 

Organizatora na portalu Facebook codziennie w dniach od 25 do 29 listopada o godzinie 7.00. 

Nazwa pierwszego produktu zostanie podana 25 listopada o godzinie 7.00, nazwa drugiego 

produktu 26 listopada o godzinie 7.00, itd. 

5. Aby wziąć udział w Promocji należy złożyć zamówienie na wybrany produkt w terminie w 

okresie obowiązywania rabatu na ten produkt, wskazanym w pkt. 3 powyżej, podając 
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jednocześnie hasło: „BLACK WEEK”. Podanie hasła jest warunkiem koniecznym do skorzystania 

z Promocji. 

6. Zamówienia należy składać drogą mailową na adresy e-mail biuro@bio-circle.com.pl / 

biuro2@bio-circle.com.pl / biuro3@bio-cirlce.com.pl lub na adresy e-mail regionalnych 

przedstawicieli Organizatora. 

7. W ramach Promocji, koszty wysyłki zamówionego produktu ponosi Organizator.  

8. Każdy podmiot gospodarczy biorący udział w Promocji ma prawo do wielokrotnego korzystania 

z niej w okresie jej trwania.  

 

§ 3 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnik winien zgłaszać 

na piśmie i kierować pocztą elektroniczną na adres email: administracja@bio-circle.com.pl.   

2. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 dni od daty ich otrzymania. 

3. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie, pocztą 

elektroniczną na wskazany przez siebie adres email, w terminie do 7 dni od daty jej 

rozpatrzenia. 

4. Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być 

dochodzone przed sądem powszechnym właściwym ze względu na siedzibę Organizatora. 

 

§ 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Organizatora pod adresem:  

www.bio-circle.com.pl.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie w każdym 

czasie. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać podstawowych praw nabytych przez 

Uczestników. 

3. Promocja nie jest w żaden sposób sponsorowana, popierana ani przeprowadzana przez portal 

Facebook/LinkedIn, ani z nim związana. Portal Facebook/LinkedIn jest w pełni zwolniony z 

odpowiedzialności przez każdego uczestnika. Portal Facebook/LinkedIn nie ponosi 

odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Promocji. Wszelkie roszczenia związane z Promocją 

należy kierować wyłącznie do Organizatora. 

 

Katowice, 22 listopada 2019 r. 
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