REGULAMIN PROMOCJI „Wyższy semestr”
§1
Postanowienia ogólne
1.

2.

3.
4.
5.
6.

Organizatorem Promocji jest TEB Edukacja sp. z o.o. z. siedzibą przy Al. Niepodległości 2, 61-874
Poznań, NIP: 778-14-56-499, KRS 0000311666 Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto
i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zwana dalej
Organizatorem/TEB Edukacja.
Uczestnikami promocji mogą być osoby pełnoletnie, które w trakcie trwania niniejszej promocji
podpiszą umowę o przeprowadzenie procesu kształcenia na 2, 3 lub 4 semestrze dowolnego kierunku
w szkole policealnej prowadzonej przez TEB Edukacja i podejmą kształcenie od semestru letniego
(2016) w wybranym Oddziale TEB Edukacja.
W stosunku do Uczestników Organizator jest przyrzekającym w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego
za oznaczone w Regulaminie czynności.
Udział w Promocji oznacza zgodę Uczestnika na zastosowanie wszystkich postanowień niniejszego
Regulaminu uczestnictwa w Promocji organizowanej przez TEB Edukacja sp. z o.o.
Promocja trwa od 14.01.2016 r. do 26.02.2016
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu promocji w trakcie jej trwania.
§2
Szczegółowe zasady promocji

1.

Promocja przysługuje osobom, które spełnią łącznie następujące warunki:
a) w okresie od 14.01.2016 r. do 26.02.2016 zapiszą się na 2, 3 lub 4 semestr dowolnego kierunku w
jednym z oddziałów TEB Edukacja sp. z o.o. oraz w tym okresie podpiszą umowę o przeprowadzenie
procesu kształcenia.
b) podejmą kształcenie od semestru letniego 2016 w wybranym oddziale TEB Edukacji.

2.

Osobom spełniającym warunki o których mowa w § 2 pkt. 1 przysługuje zniżka w opłacie czesnego za
pierwszy semestr kształcenia w szkole prowadzonej przez TEB Edukacji w wysokości 15%.
Brak przestrzegania któregokolwiek z warunków, o których mowa w § 2 pkt. 1, będzie skutkował
brakiem możliwości skorzystania z niniejszej Promocji.
Organizator oświadcza, że nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
podatkowego.

3.
4.

§3
Przetwarzanie danych osobowych
1.

2.

Uczestnicy promocji, wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby
prowadzenia Promocji przez Organizatora, jako administratora danych, zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 j.t.).
Dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie przez Organizatora lub inne upoważnione przez
Organizatora podmioty, biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Promocji
na zlecenie Organizatora. Uczestnikom promocji przysługuje prawo do wglądu do swoich danych
osobowych, ich poprawiania lub usuwania.
§4
Postanowienia końcowe

1.

2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.

Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie w każdym czasie. Wejście w
życie zmian Regulaminu następuje w dniu zamieszczenia uaktualnionego tekstu Regulaminu na stronie
www.teb.pl i pozostaje bez wpływu na nabyte już prawa i roszczenia uczestników Promocji na
podstawie dotychczasowej treści Regulaminu.
Regulamin Promocji jest dostępny w Oddziałach TEB Edukacja sp. z o.o. i na stronie www.teb.pl
Promocja nie łączy się z innymi promocjami organizowanymi przez TEB Edukacja sp. z o.o. w tym
samym czasie.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Promocji po upływie 14 dni od opublikowania
informacji o odwołaniu Promocji na Stronie internetowej Organizatora, bez wpływu na prawa i
roszczenia Uczestników promocji nabyte przed dniem odwołania Promocji.
Administratorem danych osobowych Uczestników promocji jest Organizator.
Zasady Promocji określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały reklamowe do Promocji
mają jedynie charakter informacyjny. Szczegóły dotyczące zasad Promocji są dostępne w siedzibie
i Oddziale Organizatora.
Przed wzięciem udziału w Promocji Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem.
Uczestnik poprzez przystąpienie do udziału w Promocji potwierdza zapoznanie się z postanowieniami
Regulaminu i jednocześnie akceptuje jego treść.
W sprawach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu, zastosowanie mają zapisy Kodeksu
cywilnego.

