
Regulamin  „Pochwal się świadectwem i wygraj bony ALLEGRO o wartości 50 zł  

za zapis do szkoły Żak” 

 

§ 1 
Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa warunki na jakich odbywa się promocja „voucher 50 ZŁ 

na zakupy w Allegro dla absolwentów za zapis do szkoły Żak” zwana dalej 

Promocją. 
2. Organizatorem Promocji jest: 

„Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" Sp. z o.o. ul. Milionowa 21, 93 - 105  Łódź wpisana 

do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – 

Śródmieścia w Łodzi XX Wydziału  Krajowego Rejestru  Sądowego pod nr 0000254643, 
wysokość kapitału zakładowego: 31 450 000 zł, nr REGON: 100190115, NIP: 729-259-

78-69, reprezentowana przez Prezesa Zarządu Witolda Dudaczyka, zwana dalej Żak 

lub CNiB Żak. 

3. Warunkiem uczestnictwa w akcji jest oświadczenie faktu zapoznana się  

z regulaminem. Poprzez wzięcie udziału w promocji, po wcześniejszym zapoznaniu się 
z niniejszym regulaminem, uczestnik akceptuje warunki niniejszego regulaminu  

i wyraża zgodę na uczestnictwo. Udział w promocji jest dobrowolny. 
4. Przez pojęcie: 

 
a) Nowy słuchacz – rozumie się absolwenta, o którym mowa w lit. b poniżej, który 

ukończył naukę w szkole branżowej lub średniej, której organ prowadzący jest inny 

podmiot niż CNiB Żak. 

b) Absolwent – osoba, która rozpocznie naukę w szkołach Żak w roku szkolnym 
2022/2023 r, urodziła się w latach 2002 - 2004 oraz zapisała się do Szkoły CNiB 

„Żak” Sp. z o.o. do dnia 30 czerwca 2022 r. 

c) Otrzymanie statusu „w rekrutacji” – oznacza, dostarczenie przez „nowego 

słuchacza” wszystkich niezbędnych dokumentów do rozpoczęcia nauki w Szkołach 
CNiB „Żak” Sp. z o.o., wymagania dotyczące dokumentów, określa aktualny statut 

poszczególnych szkół (do której dokonał zapisu). 

d) Voucher Allegro za zapis – rozumie się przyznanie vouchera osobie ze statusem 

nowego słuchacza, tegorocznego absolwenta szkoły branżowej lub średniej, która 

sfinalizuje zapis do szkoły i otrzyma status „w rekrutacji” do dnia 30 czerwca 2022 
r. lub do wyczerpania voucherów. 

 

§ 2 

Osoby korzystające z Promocji 
W promocji może wziąć udział każda osoba, która jest Nowym słuchaczem CNiB „Żak” Sp. 

z o.o., w rozumieniu definicji zawartej w §4 ust. 2 pkt. A niniejszego regulaminu. 

 

§ 3 
Czas trwania Promocji 

1. Promocja trwa od 28.04.2022 do 30.06.2022 lub do wyczerpania zapasu voucherów, 

o których mowa w §4 ust. 1. Promocja zostanie przeprowadzona w szkołach Żak na 

terenie całego kraju. 

2. Żak  powiadomi o wyczerpaniu nagród, ogłaszając zakończenie promocji na stronie 

internetowej https://zak.edu.pl/szkoly. 
 

 

§ 4 

Zasady Promocji 
1. Z zastrzeżeniem poniższych postanowień każdy Nowy słuchacz CNiB „Żak” Sp. z o.o., 

w rozumieniu niniejszego regulaminu, otrzymuje voucher 50zł na zakupy w Allegro  

z momentem uzyskania statusu „w rekrutacji”.  

2. Warunkiem uzyskania vouchera Allegro jest spełnienie łącznie następujących 
warunków: 

https://zak.edu.pl/


a. Posiadanie statusu absolwenta szkoły średniej lub branżowej, której organ 

prowadzący jest inny niż CNiB Żak w roku kalendarzowym 2022 (tj.  warunkiem 

sine quanon jest ukończenie nauki w szkole branżowej lub średniej innej niż 

szkoła CNiB Żak w kwietniu 2022 r), który urodził się w latach 2002-2004, 
b. sfinalizowanie zapisu do szkoły i otrzyma status „w rekrutacji” do dnia 30 

czerwca 2022 r.  

3. Uczestnicy niniejszej promocji związani są zawartą z CNiB „Żak” Sp. z o.o. umową 

o świadczenie usług oświatowych. 
4. CNiB „Żak” Sp. z o.o. nie jest zobowiązane w żadnym przypadku do wypłaty 

gotówkowej z tytułu uzyskania vouchera lub gadżetów. 

5. Nowy słuchacz zgłosi się do sekretariatu szkoły w dniach 30 kwietnia - 30 czerwca 

2022, celem odbioru vouchera Allegro i podpisania umowy na świadczenie usług 
edukacyjnych. 

6. Voucher może być zrealizowany na odrębnych zadach, które ustala wystawca Vouchera 

i w terminach przezeń ustalonych. Wygaśnięcie Vouchera, brak jego akceptacji, jego 

utracenie, zagubienie, zniszczenie bądź jakakolwiek inna okoliczność uniemożliwiająca 

jego realizację nie rodzi żadnych roszczeń po stronie jego posiadacza wobec CNiB Żak 
sp. z o.o., bez względu na jakiekolwiek okoliczności. CNiB Żak sp. z o.o. nie ponosi 

jakiejkolwiek odpowiedzialności za działania bądź zaniechania podmiotu, który jest 

wystawcą Vouchera. 

 
§ 5 

Dane osobowe 

1. Administratorem danych osobowych uczestników promocji jest Centrum Nauki 

i Biznesu „Żak” Sp. z o.o. 
2. Dane osobowe uczestników Promocji zbierane są i przetwarzane w celu wywiązywania 

się przez CNiB „Żak” Sp. z o.o. ze zobowiązań wynikających z organizacji niniejszej 

Promocji. 

3. Uczestnicy Promocji podając swoje dane wyrażają dobrowolną  zgodę  na ich 
przetwarzanie przez CNiB „Żak” Sp. z o.o. jako administratora danych przez czas 

trwania promocji oraz czas niezbędny do wydania voucherów. 

4. Uczestnik ma prawo do: żądania dostępu do danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia 
zgody w dowolnym momencie oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

którym jest prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa) oraz o tym, że  wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 

przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 
5. Kontakt z Administratorem możliwy jest za pośrednictwem powołanego przez niego 

inspektora ochrony danych, dostępnego w kontakcie mailowym pod adresem 

iod@zak.edu.pl. Szczegółowe informacja dotyczące przetwarzania i realizacji 

uprawnień wynikających z przepisów prawa znajdują się pod adresem 
www.zak.edu.pl/rodo 

 

 

§ 6 

Postanowienia końcowe 
1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu  

w każdym czasie bez podania przyczyny, oraz interpretacji zapisów w nim zawartych, 

o ile nie będzie to naruszać praw nabytych przez Uczestników. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają 
powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu 

Cywilnego. 

3. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji i jest 

przechowywany w siedzibie Centrum Nauki i Biznesu „Żak” Sp. z o.o. 

http://www.zak.edu.pl/rodo


4. Wszelkie spory wynikające z realizacji zobowiązań powstałych na mocy niniejszej 

promocji rozstrzygać będą strony w sposób polubowny; w razie niemożności 

polubownego rozstrzygnięcia sprawy, orzekać będzie właściwy sąd powszechny. 

5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 28.04.2022 roku. 


