REGULAMIN PROMOCJI
pn. „Kupon rabatowy 50/55/60%”
w sieci salonów PAWO

I. Organizator promocji
1. Organizatorem promocji pn. „Kupon rabatowy 50/55/60%” (zwanej dalej: promocją) jest
spółka PAWO - MEN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
(poprzednio PAWO sp. z o.o.)

z siedzibą w Pabianicach przy ulicy Generała W.

Sikorskiego 23/39, zarejestrowaną

przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w

Łodzi XX Wydział KRS pod nr w rejestrze

przedsiębiorców KRS 0000654322,

posługującą się nr NIP 7311847860 zwana dalej „PAWO”

II. Czas trwania promocji
Czas trwania promocji: od 01 stycznia 2015 do odwołania obowiązywania promocji przez
Organizatora.

III. Uczestnictwo w promocji
Uczestnikiem promocji jest każda osoba fizyczna, zwana dalej Uczestnikiem, która spełni
łącznie następujące warunki:
a) jest pełnoletnia;
b) posiada kupon rabatowy PAWO
(kupony rabatowe PAWO wydawane są na okaziciela. Kupony można otrzymać:
- w czasie trwania wydarzeń marketingowych w miejscowościach położonych na
terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w których PAWO Sp. z o.o. bierze udział, bądź je
organizuje
- w salonach firmowych PAWO,
- drogą elektroniczną poprzez otrzymanie kuponu rabatowego PAWO w formie
załącznika do wiadomości e-mail – w takim przypadku uczestnik chcąc skorzystać z
promocji musi uprzednio wydrukować kupon rabatowy PAWO);
c) nie jest pracownikiem Organizatora ani nie jest zatrudniona w salonie sprzedaży, w
którym realizowane są zakupy produktów PAWO, ani nie jest członkiem najbliższej
rodziny

(małżonkiem,

wstępnym,

zstępnym

i

rodzeństwem)

pracownika

Organizatora oraz osoby zatrudnionej w salonie sprzedaży;
d) nie dokonuje zakupu towaru PAWO w

związku z prowadzoną przez siebie

pozarolniczą działalnością gospodarczą.

IV. Zasady promocji
1. Uczestnik promocji, który spełnił warunki określone w niniejszym regulaminie, ma
prawo skorzystania z promocji polegającej na tym, że podczas zakupów towarów w
salonach PAWO, przy jednoczesnym przekazaniu kuponu rabatowego kasjerowi
przy kasie, PAWO udziela uczestnikowi promocji rabatu od całej kwoty zakupów w
następującej wysokości:
a) przy zakupie 1 rzeczy tj. jednej sztuki odzieży (z wyjątkiem obuwia i dodatków)
– rabat wynosi 50%,
b) przy zakupie 2 rzeczy tj. dwóch sztuk odzieży lub dodatków (z wyjątkiem obuwia
i dodatków) – rabat wynosi 55%,
c) przy zakupie 3 i więcej rzeczy tj. trzech i więcej sztuk odzieży lub dodatków (z
wyjątkiem obuwia i dodatków) – rabat wynosi 60%,
d) przy zakupie obuwia i/lub dodatków (niezależnie od ilości zakupionych par) –
rabat wynosi 30% .
2. Kategoria „odzież” obejmuje następujące towary: garnitury, marynarki, spodnie,
koszule, swetry, kurtki, płaszcze.
3. Kategoria „dodatek” obejmuje następujące towary: krawaty, muchy, paski, poszetki,
wpinki do butonierki, spinki, szelki, parasole.
4. Każdy kupon rabatowy PAWO może zostać wykorzystany tylko jeden raz.
5. Wykorzystanie kuponu rabatowego PAWO może nastąpić wyłącznie w okresie jego
ważności.
6. Posiadaczowi

kuponu

rabatowego

nie

przysługuje

prawo

do

otrzymania

równowartości rabatu w formie ekwiwalentu pieniężnego.
7. Promocja nie łączy się z innymi promocjami prowadzonymi w tym czasie w
sklepach PAWO.
8. Kupon nie może być wykorzystany na produkty z nowej kolekcji w promocji 40-4550%, gdzie :
a) przy zakupie 1 rzeczy tj. jednej sztuki odzieży (z wyjątkiem obuwia i dodatków)
– rabat wynosi 40%,
b) przy zakupie 2 rzeczy tj. dwóch sztuk odzieży lub dodatków (z wyjątkiem obuwia

i dodatków) – rabat wynosi 45%,
c) przy zakupie 3 i więcej rzeczy tj. trzech i więcej sztuk odzieży lub dodatków (z
wyjątkiem obuwia i dodatków) – rabat wynosi 50%,
9. Lista salonów PAWO, biorących udział w promocji, jest dostępna na stronie
internetowej www.pawo.pl w sekcji /salony/ oraz stanowi załącznik nr 1 do
niniejszego regulaminu)

V. Reklamacje
1. Reklamacje związane z korzystaniem z promocji Uczestnik promocji powinien
składać na piśmie, w terminie najpóźniej 30 dni od dnia zakończenia promocji pod
adresem: PAWO - MEN

spółką z ograniczoną

odpowiedzialnością

spółką

komandytową, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 23/39, 95-200 Pabianice.
2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres korespondencyjny, opis
podstaw reklamacji, a także zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika
na potrzeby przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego o poniższej, bądź
równoważnej treści:
Ja niżej podpisany / podpisana …………………. niniejszym wyrażam
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia,
nazwiska i adresu korespondencyjnego przez PAWO Spółka z o. o. z siedzibą
w Pabianicach na potrzeby przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego
dotyczącego Promocji „Kupon rabatowy 50/55/60%”.
3. Administratorem danych osobowych przekazanych w związku ze złożoną
reklamacją staje się PAWO - MEN sp. z o. o. sp. k. z siedzibą w Pabianicach, ul.
Generała Władysława Sikorskiego 23/39, 95-200 Pabianice, zarejestrowana w
Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000654322. Kontakt z PAWO
możliwy jest także pod adresem mailowym: info@pawo.pl.
4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, tj. na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanego Rozporządzeniem)

oraz w celach związanych z rozpatrzeniem złożonej reklamacji, tj. na podstawie art.
6 ust. 1 lit b Rozporządzenia.
5. Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz PAWO
usługi informatyczne, jak również operatorzy sieci komórkowych, operatorzy
płatności internetowych, firmy kurierskie i operatorzy pocztowi, jak również – w
przypadku takiej konieczności – kancelarie prawnicze. Podanie danych osobowych
jest dobrowolne, lecz niezbędne dla rozpoznania reklamacji. Brak podania danych
osobowych uniemożliwia rozpoznanie przesłanej reklamacji.
6. PAWO nie przekazuje danych osobowych Uczestników do państw trzecich ani
organizacji międzynarodowych.
7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla rozpatrzenia
zgłoszonej reklamacji, a jeżeli jest to wymagane przez obowiązujące przepisy
prawa, również po jego zakończeniu. W przypadku gdy przetwarzanie danych
osobowych związane jest z realizację prawnie uzasadnionych interesów PAWO,
przetwarzanie danych odbywa się przez okres ich realizacji. Dane osobowe
przetwarzane na podstawie uzyskanej zgody będą przetwarzane do czasu jej
odwołania.
8. Zgłaszający reklamację ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych,
a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych gdy Uczestnik uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza
przepisy Rozporządzenia. Zgłaszający reklamację ma także prawo żądania
informacji o swoich danych osobowych oraz podmiotach, którym zostały one
udostępnione. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, zawsze
przysługuje prawo do cofnięcia dobrowolnie udzielonej zgody.
9. Dane osobowe Uczestnika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w
tym również w formie profilowania.
10. Aktualizacja i zmiana danych osobowych może nastąpić m.in.:
1. w salonie firmowym PAWO przez pracownika tego salonu,
2. poprzez przesłanie w formie pisemnej informacji aktualizującej dane na adres
siedziby Organizatora,
3. w formie elektronicznej poprzez wysłanie wiadomości na następujący adres
poczty elektronicznej Organizatora: klub@pawo.pl.
11. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.

12. O wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnik zostanie powiadomiony listem
zwykłym. Stanowisko zajęte przez Organizatora jest stanowiskiem ostatecznym, co
nie wyłącza uprawnień Uczestnika wynikających z powszechnie obowiązujących
przepisów prawa.
VI . Postanowienia końcowe

1. Skorzystanie z kuponu rabatowego PAWO na warunkach wskazanych w niniejszym
regulaminie w okresie trwania promocji oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w razie wyłączenia z promocji któregoś
ze sklepów działających pod marką PAWO, jeśli nastąpi to w wyniku
nieprzewidzianych okoliczności lub siły wyższej. W takim przypadku Uczestnik nie
może podnosić wobec organizatora żadnych roszczeń związanych z korzystaniem
z promocji. Organizator dokonuje w takim przypadku aktualizacji listy sklepów
uczestniczących w promocji, we wszystkich formach jej publikacji określonych w
niniejszym regulaminie.
3. Treść niniejszego Regulaminu znajduje się:
a) w salonach sprzedaży biorących udział w promocji;
b) na stronie internetowej www.pawo.pl/regulaminy-konkursow
4. Wszelką korespondencję do Organizatora należy kierować na adres: PAWO - MEN
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Gen. Wł.
Sikorskiego 23/39, 95-200 Pabianice z dopiskiem „Kupon rabatowy 50/55/60%”.

Załączniki:
1. Lista sklepów biorących udział w promocji.
ZAŁĄCZNIK - Lista sklepów biorących udział w promocji

1. Salon Pawo Pabianice, ul. Sikorskiego 23/39,
2. Salon Pawo Płock, Galeria Mazovia, ul. Wyszogrodzka 127,
3. Salon Pawo Częstochowa, Galeria Jurajska, Al. Wojska Polskiego 207,
4. Salon Pawo Włocławek, Galeria Wzorcownia, ul. Kilińskiego 3,
5. Salon Pawo Toruń, galeria PLAZA, ul. Broniewskiego 90,
6. Salon Pawo Wrocław, CH Magnolia Park, ul. Legnicka 58,
7. Salon PAWO Poznań, Posnania, ul. Pleszewska 1,

8. Salon Pawo Nowy Sącz, Galeria Gołąbkowice, ul. Prażmowskiego 11,
9. Salon Pawo Poznań, Galeria King Cross Marcelin, ul. Bukowska 156,
10. Salon Pawo Kraków- Czyżyny, CH Czyżyny, ul. Medweckiego 2,
11. Salon Pawo Rzeszów, Galeria Rzeszowska, ul. Piłsudskiego 44,
12. Salon Pawo Łódź, Galeria Port Łódź, ul. Pabianicka 245,
13. Salon Pawo Zamość, Galeria Twierdza, ul. Przemysłowa 10,
14. Salon Pawo Jelenie Góra, galeria Sudecka, ul. Jana Pawła II 51,
15. Salon Pawo Kraków, Silesia City Center, ul. Chorzowska 107,
16. Salon Pawo Kraków, Galeria Krakowska, ul. 3 Maja 30,
17. Salon Pawo Łódź, Galeria Manufaktura, ul. Karskiego 5,
18. Salon Pawo Warszawa, Galeria Złote Tarasy, ul. Złota 59,
19. Salon Pawo Wrocław, Galeria Pasaż Grunwaldzki, Plac Grunwaldzki 22,
20. Salon Pawo Gdańsk, Galeria Alfa Centrum, ul. Kołobrzeska 41C,
21. Salon Pawo Kalisz, Galeria Tęcza, ul. 3-go Maja 1,
22. Salon Pawo Bydgoszcz, Galeria Pomorska, ul. Fordońska 141,
23. Salon Pawo Gdańsk, Galeria Bałtycka, Al. Grunwaldzka 141,
24. Salon Pawo Piła, Galeria Kasztanowa, ul. Powstańców Wielkopolskich 99,
25. Salon Pawo Koszalin, Galeria Atrium, ul. Paderewskiego 1,
26. Salon Pawo Opole, Galeria Solaris, Plac Kopernika 16,
27. Salon Pawo Legnica, Galeria Piastów, ul. Najświętszej Marii Panny 9,
28. Salon Pawo Bielany Wrocławskie, PH Bielany Wrocławskie, ul. Czekoladowa 5,
29. Salon Pawo Lublin, Galeria Olimp IV, Aleja Spółdzielczości pracy 30-32,
30. Salon Pawo Wałbrzych, Galeria Victoria, ul. 1-go Maja 64.

