Regulamin kodów rabatowych Pedigree 20% do ZooArt
(dalej: „Regulamin”)
1.

Wystawcą kodu rabatowego jest Marek Postrzech, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: „ZooArt
Marek Postrzech” ze stałym miejscem prowadzenia działalności gospodarczej w Dęblinie (08-530) przy ul.
Wiślanej 28A, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadający numer NIP:
9181757897, REGON: 951148396 (dalej jako: „ZooArt”).

2.

Kod rabatowy jest elektronicznym kodem alfanumerycznym, uprawniającym jego okaziciela do uzyskania rabatu
w wysokości 20% łącznej wartości brutto zakupów w sklepie internetowym Zooart pod adresem:
www.zooart.com.pl (dalej: „Sklep Zooart”).

3.

Kod rabatowy uprawnia do uzyskania rabatu w przypadku dokonywania przez jego okaziciela jednorazowego
zakupu produktów Pedigree w postaci karmy dla psów (dalej: „Produkty”), której łączna wartość wynosi od 25
(słownie: dwadzieścia pięć) złotych brutto do 200 (słownie: dwieście) złotych brutto.

4.

Kod rabatowy zachowuje ważność do 31 grudnia 2021 r. albo do momentu wcześniejszego wyczerpania ogólnego
limitu kodów rabatowych w wysokości 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) złotych brutto, w zależności co
nastąpi jako pierwsze. Okaziciel kodu rabatowego zostanie poinformowany o jego uwzględnieniu bądź - w
przypadku wyczerpania ogólnego limitu kodów rabatowych, o którym mowa w zdaniu poprzednim – o jego
nieuwzględnieniu przed ostatecznym dokonaniem zakupu Produktów w Sklepie Zooart. W przypadku
wyczerpania ogólnego limitu kodów rabatowych, odpowiednia informacja zostanie również zamieszczona na
stronie internetowej: www.mocniwzebach.pl oraz www.zooart.com.pl. Termin ważności kodu rabatowego nie
podlega przedłużeniu. W razie niewykorzystania kodu rabatowego w powyższym terminie, kod rabatowy przepada
i nie będzie honorowany.

5.

Skorzystanie z kodu rabatowego wymaga wpisania ciągu znaków, stanowiących kod rabatowy w wyznaczonym
na stronie internetowej www.zooart.com.pl miejscu, w terminie wskazanym w ust. 4 powyżej w ramach
dokonywania zakupu Produktów o jednorazowej wartości wskazanej w ust. 3 powyżej, przed dokonaniem zakupu
Produktów.

6.

Wpisanie kodu rabatowego w wymienionym w ust. 5 miejscu spowoduje obniżenie wartości zamawianych
Produktów o 20%. Kod rabatowy może być wykorzystany przy zakupie Produktów w pełnej cenie, nieobjętych
innymi promocjami i rabatami w Sklepie Zooart.

7.

Kody rabatowe nie sumują się ze sobą, co oznacza, że przy dokonywaniu zakupu Produktów można wykorzystać
wyłącznie jeden kod rabatowy.

8.

Kod rabatowy wydawany jest klientom lekarzy weterynarii za pośrednictwem wybranych lekarzy weterynarii,
podczas wizyty klienta w gabinecie weterynaryjnym w okresie do 31 grudnia 2021 r. lub do wyczerpania ogólnego
limitu kodów rabatowych, o którym mowa w ust. 4 powyżej, w zależności co nastąpi jako pierwsze. Jeden klient
lekarza weterynarii, podczas jednej wizyty, może otrzymać wyłącznie jeden kod rabatowy.

9.

Kodu rabatowego nie należy okazywać lub przekazywać innym osobom.

10. Kod rabatowy nie stanowi wartości pieniężnej i nie można go wymienić na gotówkę.
11. W przypadku jakichkolwiek problemów związanych z realizacją kodu rabatowego, posiadacz kodu rabatowego
ma prawo do złożenia reklamacji do Zooart, kontaktując się z Zooart poprzez adres e-mail sklep@zooart.com.pl
lub pisemnie pod adresem Zooart, wskazanym w ust. 1 powyżej. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko,
dokładny adres oraz numer telefonu i adres email, jak również dokładny opis i powód reklamacji. Wystawca kodu
rabatowego rozpatrzy reklamację oraz powiadomi o jej rozstrzygnięciu w terminie 14 dni od jej otrzymania.
12. Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.
Urz. UE L 119, s. 1) – dalej „RODO” – Mars informuje, że:
i.

Administratorem danych osobowych podawanych przez osobę wnoszącą reklamację, w celu jej
rozpatrzenia oraz ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń jest Marek Postrzech,
prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: „ZooArt Marek Postrzech” ze stałym miejscem
prowadzenia działalności gospodarczej w Dęblinie (08-530) przy ul. Wiślanej 28A, wpisany do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadający numer NIP: 9181757897, REGON:
951148396;;

ii.

Dane osobowe osoby wnoszącej reklamację, są przetwarzane przez Zooart w celu udzielenia
odpowiedzi na reklamację, jak również w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed
roszczeniami, co stanowi wykonanie prawnie uzasadnionego interesu Zooart (podstawa z art. 6 ust.1 lit.
f) RODO);

iii.

W każdej chwili osobie wnoszącej reklamację przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania jej danych osobowych w zakresie w jakim podstawą ich przetwarzania jest przesłanka

prawnie uzasadnionego interesu Zooart. Zooart przestanie przetwarzać dane osobowe w tych celach,
chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do danych osobowych istnieją dla niego ważne
prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby wnoszącej
reklamacje, bądź dane osobowe będą niezbędne Mars do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub
obrony roszczeń;
iv.

Osobie wnoszącej reklamację przysługuje również prawo dostępu do przetwarzanych danych oraz
otrzymania ich kopii, prawo żądania ich sprostowania (poprawiania), usunięcia, ograniczenia ich
przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych;

v.

Dane osobowe osoby wnoszącej reklamację mogą zostać ujawnione przez Zooart podmiotom i organom,
którym Zooart jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie
obowiązujących przepisów prawa. Do danych osobowych osoby wnoszącej reklamację mogą też mieć
dostęp podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Zooart, w tym podmioty świadczące usługi
prawne lub informatyczne.

vi.

W sprawie wniosków dotyczących realizacji praw, przysługujących z RODO, osoba, której dane dotyczą
może kontaktować się z Zooart, zarówno w formie pisemnej jak i elektronicznej pod adresem:
sklep@zooart.com.pl;

vii.

Podanie wymaganych danych osobowych przez osobę wnoszącą reklamację jest dobrowolne, jednak
niezbędne do jej rozpatrzenia;

viii.

W oparciu o dane osobowe nie będą podejmowane wobec osoby wnoszącej reklamację
zautomatyzowane decyzje, w tym decyzje będące wynikiem profilowania;

ix.

Dane osobowe osoby wnoszącej reklamację przetwarzane będą przez okres 1 roku od dnia rozpatrzenia
reklamacji przez Zooart.

13. Regulamin kodów rabatowych Pedigree 20% Zooart jest dostępny pod adresem: www.mocniwzebach.pl oraz
www.zooart.com.pl .
14. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy prawa
powszechnie obowiązującego.

