
REGULAMIN SPRZEDAŻY PROMOCYJNEJ 
 

„SUPER CIĘCIA NA FOLIE I ZDJĘCIA” 
 
 
 
 
 
 
 

 

I. Postanowienia ogólne 
 

§ 1 
 

 

1. „Organizatorem sprzedaży promocyjnej” „Super cięcia na folie i zdjęcia” 

(zwanej dalej: Promocją) jest: AB FOTO Sp. Z o.o. z siedzibą w Warszawie 

02-486, Al. Jerozolimskie 176, NIP 1132646403, REGON 140796039, Sąd 

Rejonowy dla M. ST. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS 

nr 0000271999, wysokość kapitału zakładowego: 1 500 000,00  
PLN; 

 
2. Promocja obejmuje promocję na: wykonanie zdjęć do legitymacji, zdjęć express 

(do natychmiastowego wydruku) od formatu 20x30 cm oraz na folie ochronne. 
 

3. Świadczenie usług fotograficznych i sprzedaży produktów polega na 

wykonywaniu przez „Organizatora sprzedaży promocyjnej” odbitek fotografii 

przekazanych przez Klienta (osobę fizyczną lub prawną) na papierze 

fotograficznym lub innym, zdjęć do legitymacji oraz naklejeniu folii 

ochronnej na ekrany smartfonów, tabletów i aparatów fotograficznych. 
 

4. Zlecenia Klientów będących konsumentami na wykonanie Usług są przyjmowane i 

realizowane przez „Organizatora sprzedaży promocyjnej” wyłącznie na podstawie 

treści zlecenia złożonego przez Klienta, niniejszego Regulaminu oraz przepisów 

powszechnie obowiązującego prawa. Wszelkie odstępstwa od Regulaminu w 

odniesieniu do danego zlecenia na wykonanie Usługi wymagają pisemnego 

uzgodnienia pomiędzy Klientem a „Organizatorem sprzedaży promocyjnej”. 
 

„Organizator sprzedaży promocyjnej” dokonanego przed złożeniem przez 
Klienta zlecenia na wykonanie Usługi. 

 
5. Przez Klienta będącego konsumentem rozumie się osobę fizyczną, która dokonuje 

z „Organizatorem sprzedaży promocyjnej” czynności prawnej niezwiązanej 

bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby. 
 

6. „Promocja” ma charakter ogólnopolski i przeznaczona jest dla pełnoletnich 

osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, 

nabywających Towar na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą, 

zamieszkałych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz posiadających 

nadany nr PESEL, a udział w niej jest dobrowolny. 



 

II. Termin i miejsce promocji 
 

§ 2 
 

1. „Promocja” obowiązuje w salonach stacjonarnych do odwołania. „Promocja” 

obowiązuje od 17.05.2022 roku do 30.06.2022 roku. Załącznik nr 1 stanowi listę 

salonów stacjonarnych dla niniejszego regulaminu. „Promocja” obowiązuje w datach 
 

i godzinach oficjalnie publikowanych na domenie „Organizatora sprzedaży 
promocyjnej”. 

 
2. „Promocja” dotyczy wyłącznie zamówień złożonych i opłaconych przez 

„Uczestnika promocji” w terminie wyżej wymienionym. 
 

3. Promocja kierowana jest do klientów indywidualnych będących 

konsumentami w rozumieniu właściwych przepisów Kodeksu. 
 

4. Uczestnik promocji decydujący się na zakup produktu objętego promocją 

może kupić go w podanej przez Organizatora promocji obniżonej cenie. 
 

5. Zamówienie nieopłacone będzie traktowane, jako 
zamówienie nie podlegające zasadom „Promocji”. 

 
 
 
 
 

III. Przedmiot i zasady Promocji 
 

§ 3 

 

1. Uczestnikiem Promocji jest osoba, o której mowa w § 1 ust. 2 Regulaminu, 

jeśli spełni w czasie trwania Promocji, łącznie, następujące warunki (dalej: 

Uczestnik), z zastrzeżeniem ust.  
2 poniżej:  

1) Zapłaci za usługi w okresie Promocji;  
2) podejmie decyzję o sfinansowaniu nabycia usług; 

 
2. „Organizator sprzedaży promocyjnej” ma prawo do anulowania „Promocji”.  
3. „Promocja” łączy się z innymi promocjami prowadzonymi przez 

„Organizatora sprzedaży promocyjnej”. 
 

4. Usługi objęte promocją:  

 

Zdjęcia do legitymacji do -40%   

• Przy zamówieniu jednego kompletu zdjęć: 20% rabatu – 39,99 zł 

• Przy zamówieniu dwóch kompletów zdjęć (mogą dotyczyć różnych osób): 
30% rabatu – 34,99 zł 

• Przy zamówieniu trzech kompletów zdjęć (mogą dotyczyć różnych osób): 40% 
rabatu – 29,99 zł  
  

Zdjęcia do dokumentów + dowolna ramka -25%  

Przy zakupie dowolnego zdjęcia do dokumentów Klient może zakupić dowolną ramkę z  
25%-wym rabatem 



 
    
Zdjęcia express + dowolna ramka lub album na zdjęcia -25%  
Przy zakupie minimum 10 zdjęć w formacie 10x15 (lub odpowiednio: 5 zdjęć w formacie 
15x20/ 1 zdjęcia w formacie 20x30) Klient może zakupić dowolną ramkę lub dowolny album 
z 25%-wym rabatem. 
 
 
Folia ochronna na smartfon, aparat fotograficzny -28%  

Folia na smartfony 79,00 zł 
Folia na aparaty  79,00  zł 
 
 
 

IV. Reklamacje i zwroty 

 

§ 4 

 

1. „Organizator sprzedaży promocyjnej” ma obowiązek dostarczenia Klientowi 
Usługi wolnej od wad. 

 
2. Na zasadach szczegółowo określonych w kodeksie cywilnym (art. 556 i 

następne), „Organizator sprzedaży promocyjnej” jest odpowiedzialny względem 

Klienta, jeżeli Usługa ma wadę fizyczną polegającą na niezgodności Usługi z 

umową. Niezgodność ma miejsce w szczególności wówczas, gdy 
 

3. Nie ma właściwości, które usługa tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel 

w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub jej przeznaczenia bądź 

też nie ma właściwości, o których istnieniu „Organizator sprzedaży 

promocyjnej” zapewnił Klienta (w tym przedstawiając próbkę lub wzór); 
 

4. Nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował „Organizatora 

sprzedaży promocyjnej” przy zawarciu umowy, a „Organizator sprzedaży 

promocyjnej” nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;  
5. Została Klientowi wydana w stanie niezupełnym. 

 
6. „Organizator sprzedaży promocyjnej” jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady, 

które istniały w chwili wydania Klientowi Usługi w miejscu jej dostawy (lub wynikły z 

przyczyny tkwiącej w Usłudze w takiej chwili). Z tym, że jeżeli wada została 

stwierdzona przed upływem roku od wydania Klientowi Usługi w miejscu jej 

dostawy, domniemywa się, że istniała ona (lub jej przyczyna) już w tamtej chwili. 
 

„Organizator sprzedaży promocyjnej” jest zwolnione z odpowiedzialności z 
tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.  

7. Jeżeli Usługa ma wadę, Klient może wedle swojego wyboru: 
 

8. żądać wymiany Usługi na wolną od wad albo usunięcia wady: „Organizator 

sprzedaży promocyjnej” ma wówczas obowiązek wymienić Usługę albo usunąć 

wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. 
 

„Organizator sprzedaży promocyjnej” może odmówić żądaniu Klienta w 

przypadkach przewidzianych przepisami prawa (art. 561 § 3 kodeksu cywilnego), 
 



9. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy: chyba że 

„Organizator sprzedaży promocyjnej” niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności 

dla Klienta wymieni Usługę na wolną od wad albo wadę usunie (ograniczenie to nie 

dotyczy przypadku, gdy Usługa była już wymieniona lub naprawiana albo „Organizator 

sprzedaży promocyjnej” nie wykonało obowiązku usunięcia wady lub wymiany Usługi 

na wolną od wady). Ponadto, co do zasady Klient może zamiast zaproponowanego 

przez „Organizatora sprzedaży promocyjnej” usunięcia wady żądać nowej, niewadliwej 

Usługi a zamiast nowej Usługi może żądać usunięcia wady. Klient nie może odstąpić 

od umowy, jeżeli wada jest nieistotna. 
 

10. Koszty wymiany lub naprawy Usługi ponosi „Organizator sprzedaży promocyjnej”. 

Poza tym, „Organizator sprzedaży promocyjnej” ma obowiązek przyjąć od Klienta 

wadliwą Usługę w razie jej wymiany na nową lub odstąpienia od Umowy. Klient na 

koszt „Organizator sprzedaży promocyjnej” dostarczy wadliwą Usługę do salonu 
 

„Organizatora sprzedaży promocyjnej” (załącznik nr 1) (o czym 
szczegółowo również w dalszych postanowieniach Regulaminu). 

 

11. Jeżeli „Organizator sprzedaży promocyjnej” nie ustosunkuje się w terminie 

14 dni do żądania Klienta (wymiany Usługi na nową bez wad lub usunięcia 

wady Usługi), wówczas uznaje się, że „Organizator sprzedaży promocyjnej” 

uznał żądanie Klienta za uzasadnione. 
 

12. O wszelkich nieprawidłowościach związanych z „Promocją”, „Uczestnik promocji” 

może poinformować „Organizatora promocji”. Uwagi i reklamacje należy zgłaszać 

pisemnie na adres „Organizatora promocji”: AB FOTO Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 

176, 02-486 Warszawa z dopiskiem: „Super cięcia na folie i zdjęcia” w czasie 

trwania promocji, a także na email reklamacje@abfoto.pl. Reklamacje będą 

rozpatrywane przez „Organizatora promocji” w terminie 14 dni kalendarzowych od 

daty ich otrzymania. „Organizator promocji” rozpatrując reklamację stosować 

będzie postanowienia niniejszego „Regulaminu”. O decyzji „Organizatora promocji”, 

„Uczestnik promocji” zostanie powiadomiony pisemnie. Decyzja 

„Organizatora promocji” w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna.  
13. Reklamacje dotyczące usługi oraz przebiegu Promocji mogą być składane 

na adres Organizatora i/lub w prowadzonym przez niego Salonie i/lub dla 

klientów Sklepu Internetowego zgodnie z Regulaminem Serwisu dostępnym 

na www.abfoto.pl. Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta, 

który zawarł Umowę sprzedaży może w terminie 14 (słownie: czternastu) 

dni odstąpić od Umowy. W przypadku promocji „Zwrot do 30 dni”, 

Konsument lub Przedsiębiorca może odstąpić od umowy w ciągu 30 

(trzydziestu) dni. 
 
 
 
 
 

 

V. Dane Osobowe 
 

§ 5 
 

mailto:reklamacje@abfoto.pl
http://www.abfoto.pl/


 

1. Administratorem danych osobowych jest Organizator sprzedaży promocyjnej. 

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach przewidzianych 

obowiązującym prawem oraz zgodnie z polityką Organizatora sprzedaży 

promocyjnej dostępną w okresie trwania „Promocji” na stronie 

https://abfoto.pl/polityka-prywatnosci/. 
 

2. Dane osobowe przetwarzane są przez Organizatora sprzedaży promocyjnej 

w celu przeprowadzenia promocji, oraz wykonania obowiązków Organizatora 

sprzedaży promocyjnej wynikających z „Regulaminu” np. rozpatrzenie 

reklamacji, a także jeśli istnieją, innych podstaw prawnych zgodnie z polityką 

prywatności Organizatora sprzedaży promocyjnej. 
 

3. Organizator sprzedaży promocyjnej niniejszym informuje, że dane osobowe podane  
(przekazane) w związku z organizacją Promocji przetwarzane są:  
a) w celu udziału i przeprowadzenia Promocji, rozpatrywania reklamacji, w celach 

podatkowych i księgowych oraz wykonania innych obowiązków wynikających z 

Regulaminu, a w związku z tym celem (tymi celami): (i) podstawą prawną 

przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby przekazującej art. 6 ust. 1 lit. 
 

a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, oraz ustawa z dnia 10 maja 2018r. o 

ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 z późn. zm.) - (dalej: 
 

„RODO”), (ii) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest 

dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Promocji, rozpatrywania 

reklamacji, do celów podatkowych i księgowych, o których mowa w Regulaminie, 

(iii) odbiorcami danych osobowych są lub będą podmioty uprawnione do 

uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz Organizatora 

sprzedaży promocyjnej, podmioty współpracujące i świadczące usługi 

wspomagające, w tym wsparcie techniczne dla przechowywania danych 

osobowych, dostawca serwera, podmioty współpracujące przy organizacji 

Promocji, (iv) dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane do chwili 

wygaśnięcia wszelkich ewentualnych roszczeń wynikających z Promocji (v) 

przetwarzanie obejmuje: imię (imiona) i nazwisko (nazwisko rodowe), numer 

telefonu, adres zamieszkania, adres do doręczeń, adres e-mail. 
 

b) w celach marketingowych, a w związku z tym celem: (i) podstawą prawną 

przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby przekazującej dane art. 6 ust. 1 

lit. a) „RODO”, (ii) odbiorcami danych osobowych są lub będą podmioty uprawnione 

do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz Organizatora 

sprzedaży promocyjnej, podmioty współpracujące i świadczące usługi 

wspomagające, w tym wsparcie techniczne dla przechowywania danych osobowych, 

dostawca serwera, podmioty współpracujące przy organizacji Promocji, (iii) dane 

https://abfoto.pl/polityka-prywatnosci/
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osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody na ich przechowywanie 

oraz przetwarzanie, (iv) przetwarzanie obejmuje: imię (imiona) i nazwisko, nr 

telefonu, adres zamieszkania, adres do doręczeń, adres e- mail. Uczestnik promocji 

nie ma obowiązku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach 

marketingowych. 
 

c) Dane osobowe Uczestników promocji podawane są dobrowolnie, ale ich podanie 

jest niezbędne do udziału w Promocji, w szczególności w celach wskazanych w 

poprzednim punkcie. Dane osobowe Uczestników Promocji są niezwłocznie 

usuwane po zakończeniu Promocji i dochowaniu obowiązków publiczno-

prawnych, z zastrzeżeniem przypadków, w których istnieje inna podstawa ich 

przetwarzania, w tym obowiązek przechowywania danych osobowych na 

podstawie przepisów prawa oraz gdy, Uczestnik Promoji w drodze odrębnego 

oświadczenia wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w 

celach marketingowych. Uczestnikom promocji przysługują prawa do: i) dostępu 
 

do swoich danych osobowych, ii) sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych, iii) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

danych osobowych, iv) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w 

jednym lub większej liczbie celów, na jaki była udzielona, bez wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 

v) przeniesienia danych osobowych, vi) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. W celu realizacji praw przysługujących osobie, której 

dane dotyczą należy skontaktować się z Organizatorem sprzedaży promocyjnej AB 

FOTO Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 176, 02-486 Warszawa, mail: 

iod@abfoto.pl. 
 

d) Uczestnik promocji przystępujący do Promocji „Super cięcia na folie i 

zdjęcia” wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez 

organizatora Promocji. Dane osobowe przetwarzane będą w celu kontaktu 

z Uczestnikiem promocji na potrzeby prowadzonej akcji marketingowej. 

Dane będą przetwarzanie do czasu wycofania zgody. Zgodę można 

wycofać w dowolnym momencie poprzez bezpośredni kontakt lub mailowo 

na adres: iod@abfoto.pl. Uczestnik promocji wyraża zgodę na 

udostępnienie danych osobowych w przypadku wygrania nagrody. 
 
 
 

 

VI. Postanowienia końcowe 
 

§ 6 
 

1. „Promocja” łączy się z innymi promocjami „Organizatora”.  
2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych „Regulaminem” mają 

zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 
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3. „Organizator sprzedaży promocyjnej” może odmówić zastosowania 

zasad promocyjnych w przypadku nie spełnienia bądź naruszenia przez 

„Uczestnika promocji” postanowień niniejszego „Regulaminu”. 
 

4. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych 

mają charakter informacyjny. Moc prawną mają postanowienia 

niniejszego „Regulaminu”. 
 

5. Treść niniejszego „Regulaminu” jest dostępna w okresie trwania 

„Promocji” w siedzibie „Organizator sprzedaży promocyjnej”, w 

Salonach oraz na stronie internetowej www.abfoto.pl 
 

6. „Uczestnik promocji” ma prawo dostępu do treści swoich danych 

osobowych oraz ich poprawiania, a także ma prawo wnieść pisemne 

żądanie zaprzestania przetwarzania danych oraz wnieść sprzeciw wobec 

przetwarzaniu jego danych w przypadkach wskazanych przez przepisy 

prawa. Udział w „Promocji” oraz podanie danych osobowych jest 

dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w „Promocji”. Regulamin 

Promocji jest dostępny w Salonach stacjonarnych oraz w Sklepie 
 

Internetowym na www.abfoto.pl i jest udostępniany 

potencjalnemu Uczestnikowi Promocji przed zawarciem Umowy.  

7. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady „Promocji”. 
 
 
 
 

 

VII. Załączniki 
 

§ 7 
 

1. Załącznik nr 1 – Lista Salonów „Organizatora promocji” 
 

 

BI1_CB, 9.00-21.00, Alfa Białystok, ul. Świętojańska 15, 15-277 Białystok, tel. 85/ 
741-82-58 kom. 509-665-355, bi1@abfoto.pl; 
 

GD1, 9.00-21.00, Galeria Bałtycka, ul. Grunwaldzka 141, 80-264 Gdańsk, tel.: 504 
531 740, gd1@abfoto.pl;  

JZ1_JZ, 9.00-21.00, Galeria Zdrój, ul. Podhalańska 26, 44-268 Jastrzębie-Zdrój, tel.:  

504 531 494, jz1@abfoto.pl; 
 

KI1_H_X23, 10.00-21.00 Galeria Korona Kielce ul. Warszawska 26, 25-312 
Kielce tel. 41/ 201-31-83, kom.: 509 665 220, ki1@abfoto.pl; 
 

KR4_T_X19, 10.00-21.00, Centrum Handlowe Bonarka ul. Kamińskiego 11, 30-
644 Kraków, tel.: 12/298-67-03, kom.: 665-353-301, kr4@abfoto.pl; 
 
LO1_W_X21, 10.00-22.00, CH Manufaktura, ul. Ogrodowa 19, 91-065 Łódź, tel.: 42/ 630-20-  

38, kom.: 665-353-310, lo1@abfoto.pl; 
 

LU2, 9.00-21.00, Tarasy Zamkowe, Al. Unii Lubelskiej 2, 20-108 Lublin, tel.: 
665-353-321, lu2@abfoto.pl; 
 

ON2_OA_X31, 9.00-21.00 Galeria Aura, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 
16, 10-576 Olsztyn, tel.: 89/ 542-43-40, kom.: 665-353-329, on2@abfoto.pl; 
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RZ1_U_X20, 10.00-21.00, Millenium Hall al. Majora Wacława Kopisto 1, 35-315 
Rzeszów, tel.: 17/ 770 -04-20 kom.: 665-353-302, rz1@abfoto.pl;  
SZ1_SZ_4.3.1_X27, 9.00-21.00, Centrum Handlowe Galaxy, Al. Wyzwolenia 18, 70-554  

Szczecin, tel.: 91/ 311- 55- 85 kom.: 509 665 948, sz1@abfoto.pl;  
TO4_TK_Centrum Handlowe Atrium Copernicus, ul. Żółkiewskiego 15, 87-100 Toruń,  

to4@abfoto.pl; 
 

WA3_WM, 10.00-22.00, Galeria Młociny, ul. Zgrupowania AK „Kampinos” 15, 
01-943 Warszawa, tel.: 518 306 846, wa3@abfoto.pl; 
 

WA4_M_X13, 10.00-22.00 Galeria Mokotów ul. Wołoska 12, 02-675 Warszawa tel. 
22/ 541-36-14 kom. 665-353-313, wa4@abfoto.pl;  

WA6_TA_X37, 10.00-21.00, Atrium Targówek, ul. Głębocka 15, Warszawa, kom.  

509 665 285, wa6@abfoto.pl; 

mailto:rz1@abfoto.pl
mailto:sz1@abfoto.pl
mailto:to4@abfoto.pl
mailto:wa3@abfoto.pl
mailto:wa4@abfoto.pl
mailto:wa6@abfoto.pl


 
WA7_WA, 10.00-22.00, al. Jana Pawła II 82, 00-175 Warszawa, tel.:509 
665 304, wa7@abfoto.pl; 
 

WR3_P_X16, 9.00-21.00 Galeria Magnolia ul. Legnicka 58, 54-204 Wrocław tel. 
71/ 338-53-82 kom. 665-353-320, wr3@abfoto.pl; 
 

WR4_S_X18, 9.00-21.00 Pasaż Grunwaldzki ul. Plac Grunwaldzki 22, 50-363 
Wrocław tel. 71/ 324-11-53 kom. 665-353-308, wr4@abfoto.pl; 

mailto:wa7@abfoto.pl
mailto:wr3@abfoto.pl
mailto:wr4@abfoto.pl

