
REGULAMIN PROMOCJI „ATLAS NA START” 
dla uczniów Techników TEB Edukacja  

 
 

§1 
Postanowienia ogólne 

 
1. 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, jako osoba prowadząca 
Technika TEB Edukacja,  zwana dalej Organizatorem. 

2. Udział w Promocji oznacza zgodę Uczestnika na zastosowanie wszystkich postanowień 
niniejszego Regulaminu uczestnictwa w Promocji organizowanej przez TEB Edukacja sp. z o.o. 

3. W stosunku do Uczestników promocji Organizator odpowiada za wykonanie przez Uczestnika 
czynności oznaczonych w Regulaminie. 

4. Promocja trwa od 1 maja do 30 czerwca 2018 roku. 
5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu promocji w trakcie jej trwania. 

 
 

§2 
Szczegółowe zasady promocji 

 
1. Uczestnikami Promocji mogą być osoby, które zapisały się bądź zapiszą się na jeden z 

promocyjnych zawodów kształcenia w wybranym Technikum TEB Edukacja w trakcie trwania 
niniejszej Promocji i podejmą naukę od września 2018 roku w pierwszej klasie. 

2. Przedmiotem promocji jest książka Peter Popesko, "Atlas Anatomii Topograficznej Zwierząt 
Domowych" (okładka kremowa) o wartości 338 zł netto  (słownie trzysta trzydzieści osiem 
złotych netto), którą otrzyma Uczestnik promocji spełniający jej warunki. 

3. Promocyjne zawody kształcenia: 
 
a) W Technikum TEB Edukacja w Lublinie – technik weterynarii  

 
 

4. Zasady udostępniania książki "Atlas Anatomii Topograficznej Zwierząt Domowych" (okładka 
kremowa) uczniom korzystającym Promocji „ATLAS NA START” : 

 
a) Uczniowi klasy pierwszej, który podejmie naukę na jednym z  promocyjnych zawodów 

kształcenia w Technikum TEB Edukacja zostanie udostępniony bezpłatnie na czas nauki 
podręcznik Peter Popesko "Atlas Anatomii Topograficznej Zwierząt Domowych" (okładka 
kremowa). 

b) Książki są własnością Technikum TEB Edukacja i stanowią wyposażenie szkolnej biblioteki. 
c) Książki są udostępniane uczniom jako pomoc dydaktyczna wspierająca realizację zajęć 

edukacyjnych z wykorzystaniem aktywnych metod nauczania,  celem wsparcia procesu 
samokształcenia. 

d) Książki wydane zostaną Uczniom w pierwszym semestrze nauki po podpisaniu przez rodzica 
/ opiekuna prawnego umowy użyczenia książki ze szkolnej biblioteki.  

e) Warunkiem otrzymania książki jest posiadanie statusu „Uczeń” Technikum TEB Edukacja. 
 

5. Książki będą wydawane Uczniom w siedzibie Technikum TEB Edukacja, w którym Uczeń 
korzystający z promocji pobiera naukę. 

6. Książki nie podlegają zamianie na inne ani na ekwiwalent pieniężny. 
7. Książki zostaną udostępnione Uczestnikowi na podstawie zawartej z Rodzicem (Opiekunem 

prawnym) Ucznia nieodpłatnej umowy użyczenia książki. Szczegółowe zasady korzystania z 
książki zostaną uregulowane w powyższej umowie. 

 
 



§3 
Przetwarzanie danych osobowych 

1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.  
2. Administratorem danych osobowych uczestników jest TEB Edukacja sp. z o.o. z siedzibą w 

Poznaniu, al. Niepodległości 2.  
3. Dane osobowe uczestników promocji są przetwarzane wyłącznie w celu i zakresie 

niezbędnym dla przeprowadzenia promocji, to jest w celu identyfikacji uczestnika konkursu 
oraz wydania nagród osobom objętym promocją. Dane osobowe będą przechowywane do 
końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń mogących wyniknąć z udziału w 
konkursie oraz przez czas konieczny ze względu na realizację promocji przez Organizatora 

4. Dane osobowe są pozyskiwane i przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 r., Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz Rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).  

5. Organizator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi 
przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom 
nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem 
ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

6. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. 
7. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo dostępu do własnych danych, do ich sprostowania, 

usuwania, prawo do przenoszenia danych, wyrażenia sprzeciwu, prawo do ograniczenia 
przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego przez uczestnika, 
gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa. 

§4 
Postanowienia końcowe 

1. Promocja ma charakter przyrzeczenia publicznego, o którym mowa w art. 919-921 kodeksu 
cywilnego. 

2. Regulamin Promocji jest dostępny w Oddziałach TEB Edukacja sp. z o.o. i na stronie 
www.technikum.pl/miasta/lublin 

3. Promocja nie łączy się z innymi promocjami organizowanymi przez TEB Edukacja sp. z o.o. 
w tym samym czasie. 

4. Administratorem danych osobowych Uczestników promocji jest Organizator. 
5. 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. 

6. Przed wzięciem udziału w Promocji Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem. 
7. Uczestnik poprzez przystąpienie do udziału w Promocji potwierdza zapoznanie się 

z postanowieniami Regulaminu i jednocześnie akceptuje jego treść. 
8. W sprawach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu, zastosowanie mają zapisy 

Kodeksu cywilnego. 

 


