
           

REGULAMIN AKCJI 
„WSPIERAMY WOŚP” 

Niniejszy regulamin określa warunki oraz zasady przeprowadzenia akcji pt. „WSPIERAMY 
WOŚP”, prowadzonej za pośrednictwem strony internetowej dostępnej pod adresem: https://
endo.pl/tematy/wosp 

§ 1 Definicje 
1. Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej 

niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 
2. Organizator – oznacza Studio MK sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Warszawie (02-222),  

Al. Jerozolimskie 185, NIP: 7010345945, REGON: 146172015, wpisaną do rejestru 
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000424234; e-mail: e-
sklep@endo.pl, reprezentowana przez komplementariusza: Studio MK sp. z o.o. z siedzibą 
w Warszawie (02-222), ul. Aleje Jerozolimskie 185, wpisana do rejestru przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000279364 o kapitale zakładowym 
w wysokości 50.000 zł, opłacony w całości, posiadająca numer NIP: 7010063690, numer Regon: 
140939332. 

3. Polityka prywatności – oznacza  dokument umieszczony na Stronie sklepu internetowego, 
dostępna pod adresem: https://endo.pl/polityka_prywatnosci.html  

4. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin akcji „WSPIERAMY WOŚP”. 
5. Regulamin sklepu internetowego – regulamin dostępny pod adresem: https://endo.pl/

regulamin.html  
6. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016r., 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. 

7. Strona Internetowa - strona internetowa Organizatora https://endo.pl/tematy/wosp, za 
pośrednictwem której odbywa się akcja „WSPIERAMY WOŚP”. 

8. Towar (T-shirt) - oznacza produkt przedstawiony przez Organizatora za pośrednictwem Strony 
Internetowej, oznaczony fiszką WOŚP. Wzór fiszki WOŚP stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. 

9. Uczestnik – oznacza podmiot, z którym zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa może być 
zawarta Umowa. 

10. Umowa - oznacza umowę zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między 
Uczestnikiem a Organizatorem. 

11. WOŚP- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. 
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§ 2 Postanowienia ogólne 
1. Akcja „Wspieramy WOŚP” prowadzona jest na Stronie Internetowej pod adresem: https://endo.pl/

tematy/wosp 
2. Akcja „WSPIERAMY WOŚP” jest organizowana na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i trwa w dniu  

13.01.2019 r., od godz. 00:00 do godz. 23:59 włącznie. 
3. Akcją „WSPIERAMY WOŚP” objęte są jedynie towary oznaczone fiszką WOŚP, której wzór stanowi 

Załącznik nr 1 do Regulaminu.  
4. Regulamin akcji „WSPIERAMY WOŚP” będzie dostępny pod adresem: [https://endo.pl/pub/

regulamin/regulamin_wosp.pdf]. 
5. Organizator dołoży starań, aby korzystanie ze Strony Internetowej było możliwe dla Uczestników 

z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów 
urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające 
korzystanie ze Strony Internetowej to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet 
Explorer 11 lub Chrome 66 lub FireFox 60 lub Opera 53 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną 
obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości 
co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości 
ekranu 1024x768 pikseli. 

6. Organizator stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Uczestników ze 
Strony Internetowej, zapisywane są przez serwer Organizatora na dysku twardym urządzenia 
końcowego Uczestnika. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Strony 
Internetowej na urządzeniach końcowych Uczestników. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia 
końcowego Uczestnika oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych 
Uczestników ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Uczestnik może 
wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. 
Organizator wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub 
uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej. 

7. Zakazane jest dostarczanie przez Uczestnika treści o charakterze bezprawnym oraz 
wykorzystywanie przez Uczestnika Strony Internetowej w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi 
obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich. 

8. Organizator oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych 
drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych 
Uczestników przez osoby nieuprawnione, dlatego Uczestnicy powinni stosować właściwe środki 
techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować 
programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.  

             § 3 Warunki uczestnictwa w akcji „WSPIERAMY WOŚP” 
1. Uczestnik chcąc wziąć udział w akcji „WSPIERAMY WOŚP”, wybiera Towar za pośrednictwem 

Strony Internetowej, którym jest zainteresowany i dodaje do Koszyka, przez wybór polecenia 
"DODAJ DO KOSZYKA". Uczestnik po skompletowaniu Towarów mających być przedmiotem akcji 
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WSPIERAMY WOŚP i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu dostawy oraz formy płatności, składa 
zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Organizatora, wybierając na Stronie 
Internetowej przycisk „Zamawiam i płacę”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do 
Organizatora, Uczestnik jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i dostawę jak też 
o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową. 

2. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Organizatorowi przez Uczestnika oferty zawarcia Umowy. 
Po złożeniu zamówienia, Oranizator przesyła na podany przez Uczestnika adres poczty 
elektronicznej potwierdzenie jego złożenia. Następnie, po potwierdzeniu złożenia zamówienia, 
Organizator przesyła na podany przez Uczestnika adres poczty elektronicznej informację 
o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest 
oświadczeniem Organizatora o przyjęciu oferty, o której mowa w §3 ust. 2 powyżej i z chwilą jego 
otrzymania przez Uczestnika zostaje zawarta Umowa. 

3. Organizator oświadcza, że w ramach prowadzonej akcji „WSPIERAMY WOŚP”, z każdego 
zakupionego Towaru przez Uczestnika, 10% kwoty przekaże na cele charytatywne dla Fundacji 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy z siedzibą przy ul. Dominikańskiej 19c, 02-738 w 
Warszawie. 

4. Płatności za Towar, dostawa Towaru, reklamacje Towaru, jak również odstąpienie od Umowy 
realizowane jest przez Organizatora  na zasadach określny w Regulaminie sklepu internetowego  
w poszanowaniu wszelkich praw z niego wynikających dla Uczestnika.   

§ 4 Ochrona danych osobowych 
1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Kontakt z Organizatorem 

możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: e-sklep@endo.pl  
2. Dane osobowe zbierane przez Organizatora za pośrednictwem Strony Internetowej są 

przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem 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 (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO. 

3. Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności. 

§ 5 Postanowienia końcowe  
1. Regulamin obowiązuje od dnia rozpoczęcia akcji „WSPIERAMY WOŚP”. 
2. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna w formie wydruku w siedzibie Organizatora oraz może 

zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze 
Strony Internetowej. 

3. Umowa z Organizatorem zawierana jest w języku polskim. 
4. Organizator informuje Uczestnika będącego Konsumentem o możliwości skorzystania 

z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do 
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tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych 
do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw 
konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na 
stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.  
Organizator informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma 
internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na 
szczeblu unijnym (platforma ODR). 

5. W przypadku powstania sporu na gruncie niniejszego Regulaminu, strony będą dążyły do 
rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów 
powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. 

Załączniki nr 1  

Wzór fiszki WOŚP 

(
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