Regulamin sprzedaży premiowej
„Dzień Ojca z Oreo”
(zwany dalej „Regulaminem”)
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin określa zasady urządzania i warunki udziału w sprzedaży premiowej prowadzonej
pod nazwą „Dzień Ojca z Oreo”, zwanej dalej "Promocją". Promocja prowadzona jest
wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Organizatorem Promocji, zwanym w dalszej części niniejszego Regulaminu „Organizatorem”
jest ADVALUE Sp. z o.o., 00-032 Warszawa, ul. Przeskok 2, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, Nr KRS: 0000315469, NIP: 525-24-38-359, Regon 141528832,
Kapitał zakładowy: 50 000,00 PLN. Promocja organizowana jest w celu promocji wśród
konsumentów produktów marki Oreo należącej do Mondelēz Europe Services GmbH (Sp. z
o.o.) – Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewska 49, 02-672 Warszawa
(dalej: „Mondelez”).
3. Czas trwania sprzedaży promocyjnej oraz przyjmowania zgłoszeń w Promocji: 24.05.2021 r. 30.06.2021 r..
4. Promocją objęte są następujące produkty (dalej: „Produkty Promocyjne”), wprowadzone do
obrotu przez Mondelez Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem ul.
Domaniewska 49, 02-672 Warszawa, zakupione w okresie od dnia 24.05.2021 r. do dnia
30.06.2021 r. Przez dzień zakupu uważa się dzień oznaczony jako data sprzedaży na dowodzie
zakupu Produktów Promocyjnych. W Promocji nie biorą udziału Produkty Promocyjne
zakupione w maszynach vendingowych lub placówkach handlowych, w których nie jest
możliwe uzyskanie dowodu zakupu w postaci paragonu fiskalnego/faktury imiennej. Lista
Produktów Promocyjnych:
a. Oreo Original 44g
b. Oreo Original 110g
c. Oreo Original 76g
d. Oreo Golden 176g
e. Oreo Crispy & Thin 48g
f. Oreo Crispy & Thin 192g
g. Oreo Double Creme 170g
h. Oreo Choco Brownie 176g
i. Oreo Banadas oblane białą czekoladą 146g
j. Oreo Banadas oblane mleczną czekoladą 146g
k. Oreo Peanut Butter 154g
l. Milka Mini Oreo w mlecznej czekoladzie 153g
m. Milka Mini Oreo w białej czekoladzie 153g
n. Milka czekolada mleczna Oreo 100g
o. Milka czekolada mleczna Oreo Sandwich 92g
p. Milka czekolada mleczna Oreo Choco Brownie 100g
q. Milka Oreo Bar mleczna czekolada 37g
r. Milka Oreo White Bar 44g
s. Milka biała czekolada Oreo 100g
t. Milka czekolada mleczna Oreo 300g
u. Milka Cookie Sensations Oreo 156g
v. Milka Cookie Sensations Oreo 52g
w. Milka Egg’n’spoon Oreo 128g

x. Zajączek Milka Oreo biała czekolada 100g
y. Milka Oreo eggs 86g
z. Milka Oreo Easter Mix 182g

5. Strona internetowa Promocji – www.oreodzienojca.pl
6. Dowód zakupu (dalej: „Dowód Zakupu”) - paragon, faktura imienna lub faktura VAT
wystawiona na osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej zawierający: datę
zakupu, nr dowodu zakupu, nazwę Produktu Promocyjnego oraz NIP punktu sprzedaży
7. Nagrodami w Promocji są 60-dniowe kody zasilające (dalej: „Kody”) w aplikacji Empik Go, o
jednostkowej wartości rynkowej 20, 00 zł (słownie: dwadzieścia złotych) brutto, dające
dostęp do dedykowanego „Abonamentu Pakiet Oreo” w ramach którego znajdzie się 300
pozycji w formie audiobooków i ebooków (dalej: „Abonament Pakiet Oreo”). Lista pozycji
dostępnych w Abonamencie Pakiet Oreo w Promocji stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego
Regulaminu. Liczba Kodów w Promocji jest nieograniczona. Regulamin dotyczący warunków
korzystania z Kodów zasilających w aplikacji Empik Go w promocji „Dzień Ojca z Oreo” (dalej:
Regulamin Kodów) stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.
WARUNKI UCZESTNICTWA
8. Z zastrzeżeniem pkt. 10, w Promocji może wziąć udział każda osoba fizyczna, która ma
ukończone 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych, jest konsumentem w
rozumieniu art. 22.1 Kodeksu Cywilnego, posiadająca adres korespondencyjny na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej (dalej „Uczestnik”).
9. Osoba zgłaszająca udział w Promocji może uczestniczyć w Promocji wyłącznie w imieniu
własnym i na własną rzecz oraz musi dokonać zakupu Produktu Promocyjnego i posiadać
oryginał Dowodu Zakupu.
10. Z udziału w Promocji wyłączeni są pracownicy i współpracownicy wszelkich podmiotów
zaangażowanych w organizację Promocji na zlecenie Organizatora członkowie Zarządu
oraz pracownicy Organizatora i podmiotów Mondelēz International w Polsce, a także
członkowie najbliższej rodziny tych osób (tj. małżonek, dzieci, rodzice, rodzeństwo,
przysposobieni oraz przysposabiający). Pracownikiem w rozumieniu niniejszego
Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, jak i osoba
współpracująca na podstawie umowy cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie
umowy o dzieło, umowy zlecenia).
11. Uczestnik przystępując do Promocji powinien zapoznać się z treścią Regulaminu i
zaakceptować jego warunki. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w
nim zasad.
SZCZEGÓŁOWE ZASADY PROMOCJI
12. W celu wzięcia udziału w Promocji Uczestnik musi spełnić łącznie następujące warunki:
a) dokonać zakupu Produktu Promocyjnego w czasie trwania Promocji,
b) zachować oryginał Dowodu Zakupu Produktu Promocyjnego, przez cały czas trwania
Promocji, a także po jego zakończeniu do dnia 31.12.2021 r. (z zastrzeżeniem, iż jedne Dowód
Zakupu uprawnia do dokonania wyłącznie jednego Zgłoszenia)

c) dokonać prawidłowego zgłoszenia do Promocji na stronie internetowej Promocji znajdującej
się pod adresem www.oreodzienojca.pl (formularz zgłoszeniowy do Promocji), w terminie od
24.05.2021r. do 30.06.2021 r., zgodnie warunkami wskazanymi w pkt. 13 niniejszego
Regulaminu.

a)

b)
c)
d)
e)
f)
g)

13. Zgłoszenie (dalej „Zgłoszenie”), powinno zawierać łącznie następujące elementy i
informacje:
skan lub zdjęcie oryginału Dowodu Zakupu Produktu Promocyjnego dokonanego w czasie
trwania Promocji. Plik z Dowodem Zakupu nie powinien przekraczać wielkości 5 MB i
powinien być wykonany w formacie jpg lub png.
adres e-mail Uczestnika,
numer telefonu komórkowego Uczestnika,
numer Dowodu Zakupu, datę zakupu i nr NIP punktu sprzedaży,
wybranie zakupionego Produktu Promocyjnego, znajdującego się na Dowodzie Zakupu, z
rozwijanej listy,
akceptację Regulaminu Promocji oraz Regulaminu Kodów, poprzez zaznaczenie
odpowiedniego pola w formularzu,
zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika przez Organizatora w związku
z Promocją, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zgłoszeniowym.
14. Po zarejestrowaniu Zgłoszenia przez system Organizatora (wysłanie formularza
zgłoszeniowego przez stronę internetową Promocji), Uczestnik dokonujący Zgłoszenia
otrzyma komunikat potwierdzający rejestrację zgłoszenia, poprzez wyświetlenie
informacji na stronie internetowej Promocji. Po zweryfikowaniu przez Organizatora
poprawności Zgłoszenia wraz z weryfikacją adresu IP, o której mowa w pkt. 17 poniżej,
Organizator wyśle Uczestnikowi wiadomość e-mail na adres podany w Zgłoszeniu z
Kodem lub informacją, że weryfikacja Zgłoszenia jest negatywna.
15. Nie będą rozpatrywane zgłoszenia nie zawierające wszystkich wymaganych danych
i elementów opisanych w pkt. 13, a także zawierające dane nieprawdziwe, wysłane po
terminie wskazanym w pkt. 12, niezwiązane z założeniami Regulaminu i tematem
Promocji.
16. Jeden Uczestnik może w ramach Promocji otrzymać maksymalnie 10 Kodów dziennie i
maksymalnie 20 Kodów w trakcie trwania Promocji. Dotyczy to również sytuacji, w której
jeden Uczestnik, będzie zgłaszać się podając różne dane i zakwalifikuje się do więcej niż
20 Kodów w trakcie trwania Promocji czy do więcej niż 10 Kodów dziennie. W takiej
sytuacji, po weryfikacji danych osobowych Uczestników (w tym podanego w Zgłoszeniu
numeru telefonu), dany Uczestnik otrzyma maksymalnie 10 Kodów dziennie i
maksymalnie 20 Kodów w całej Promocji. Jeden Dowód Zakupu uprawnia do dokonania
wyłącznie jednego Zgłoszenia.
17. Zabrania się stosowania oprogramowania, którego celem jest automatyczne
dokonywanie Zgłoszeń. Jeden Uczestnik może dokonywać zgłoszeń wyłącznie z jednego
adresu IP.
Z jednego adresu IP nie można dokonywać więcej niż 10 Zgłoszeń dziennie.
Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępu do strony internetowej
Promocji dla jednego numeru IP, jeżeli z danego adresu IP dokonywanych jest więcej niż
10 Zgłoszeń dziennie.
18. Wysyłanie wiadomości e-mail z Kodami będzie dokonywane po weryfikacji, o której
mowa w pkt 14 oraz pkt 17 powyżej w miarę napływu Zgłoszeń, nie później jednak, niż w
terminie 7 dni roboczych od daty dokonania Zgłoszenia.
19. Zgłoszenia osób niespełniających kryteriów uczestnictwa w Promocji nie będą brane pod
uwagę. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnik spełnia warunki
określone w niniejszym Regulaminie. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia
określonych oświadczeń na piśmie, podania określonych danych bądź przedłożenia

a)

b)

c)
d)

określonych dokumentów niezbędnych do prawidłowego uczestnictwa w Promocji.
Niespełnienie warunków wynikających z niniejszego Regulaminu lub nieuzasadniona
odmowa spełnienia powyższych żądań po przeprowadzeniu postępowania
wyjaśniającego, może spowodować wykluczenie danego Uczestnika z Promocji z
jednoczesnym wygaśnięciem prawa do otrzymania Kodu.
20. Dowód Zakupu uprawnia do udziału w Promocji, jeżeli spełnia następujące warunki:
Dowód Zakupu jest oryginalny, tzn. został wystawiony przez sklep tj. podmiot faktycznie
prowadzący sprzedaż Produktów Promocyjnych w punkcie handlowym lub prowadzi taką
sprzedaż na odległość, którego nazwa i adres znajdują się na Dowodzie Zakupu i nie zawiera
oznak jego sfałszowania,
Dowód Zakupu nie jest uszkodzony, w sposób budzący wątpliwości, co do zawartych w nich
treści lub ich autentyczności, w szczególności Dowód Zakupu nie jest przecięty, ucięty,
naderwany, rozmazany, niewyraźny, jak też nie stanowi połączenia dwóch lub więcej różnych
dowodów zakupu;
Dowód Zakupu jest czytelny,
w wykazie zakupionych produktów na Dowodzie Zakupu jest słowo pozwalające stwierdzić, iż
zakup dotyczył jednego z Produktów Promocyjnych, bądź też na Dowodzie Zakupu widnieje
adnotacja przedstawiciela sklepu pozwalająca stwierdzić, iż zakup dotyczy
Produktu Promocyjnego.
21. W przypadku, gdy z treści Dowodu Zakupu nie wynika, iż Uczestnik dokonał zakupu
Produktu Promocyjnego, na Dowodzie Zakupu Produktu Promocyjnego powinna znaleźć
się adnotacja dokonana przez przedstawiciela sklepu, potwierdzająca fakt dokonania
zakupu Produktu Promocyjnego. Adnotacja winna być opatrzona również pieczątką
sklepu i podpisem osoby dokonującej adnotacji.
22. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Uczestnika Regulaminu Promocji, lub
wpływania przez Uczestnika na wynik Promocji w sposób nieuprawniony
(nieprzewidziany w Regulaminie lub niezgodny z prawem), Organizator ma prawo usunąć
Zgłoszenie takiej osoby lub wykluczyć danego Uczestnika z Promocji i pozbawić go prawa
do otrzymania Kodu za zakup Produktu Promocyjnego lub zgłosić zaistniały fakt
odpowiednim organom ścigania.
23. Za jednorazowe dokonanie zakupu dowolnie wybranego Produktu Promocyjnego, przy
spełnieniu pozostałych warunków opisanych niniejszych Regulaminem, Uczestnikowi
przysługuje wyłącznie jeden Kod.
24. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych nagrody w niniejszej
Promocji nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
25. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru Kodu z przyczyn
leżących wyłącznie po stronie Uczestnika. W szczególności Organizator nie ponosi
odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika błędnych danych kontaktowych. Jeżeli z
tego powodu kontakt z Uczestnikiem lub wysłanie wiadomości e-mail nie będzie możliwe,
Organizator nie odpowiada za brak dostarczenia wiadomości e-mail z Kodem na rzecz
Uczestnika.
NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ PRZEPROWADZENIA PROMOCJI
26. Organem dokonującym weryfikacji Zgłoszeń oraz decydującym o przyznaniu Kodów
będzie komisja (dalej: Komisja). Komisja rozstrzyga wszystkie wątpliwości związane z
niniejszą Promocją.
27. Komisja składa się z 3 członków powołanych przez Organizatora.
28. Komisja podejmując decyzję o przyznaniu Kodu, weźmie pod uwagę prawidłowość
Zgłoszenia oraz spełnienie pozostałych warunków uczestnictwa zgodnie
z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

29. Decyzje Komisji są ostateczne. Jednakże zapis ten nie wyłącza dochodzenia przez
Uczestnika roszczeń w postępowaniu reklamacyjnym u Organizatora i/lub postępowaniu
sądowym lub innym właściwym na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
REKLAMACJE
30. Niezależnie i bez wpływu na przewidzianą przepisami powszechnie obowiązującego
prawa odpowiedzialność Organizatora wobec konsumenta oraz uprawnienia
przysługujące konsumentowi w zakresie zgłaszania i dochodzenia roszczeń, można
zgłaszać do Organizatora wszelkie reklamacje dotyczące Promocji w czasie trwania
Promocji i po jej zakończeniu, nie później jednak niż do dnia 31.12.2021 r. (decyduje data
wpływu reklamacji do Organizatora).
31. Reklamacje powinny być składane w formie pisemnej na adres: Advalue Sp. z o.o. z
siedzibą w Warszawie, ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa, z dopiskiem „Reklamacja – Dzień
Ojca z Oreo” lub w formie wiadomości e-mail przesłanej na adres:
oreodzienojca@advalue.pl z dopiskiem: „Reklamacja – Dzień Ojca z Oreo”. Maksymalny
termin przyjmowania reklamacji to 31.12.2021. Reklamacja powinna zawierać:
imię, nazwisko i dokładny adres korespondencyjny Uczestnika w przypadku reklamacji
wysłanej pocztą) lub adres e-mail do kontaktu (w przypadku zgłaszania reklamacji w formie
elektronicznej) oraz dane podane w Zgłoszeniu (numer telefonu komórkowego oraz adres email Uczestnika), jak również wskazanie okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji.
32. Reklamacje rozpatruje Komisja.
33. Rozpatrywanie reklamacji trwa do 10 dni roboczych licząc od dnia następującego po dniu
wpłynięcia reklamacji do Organizatora włączając wysłanie zawiadomienia do Uczestnika
o wyniku reklamacji. O zachowaniu terminu do złożenia odpowiedzi na reklamację
decyduje data złożenia przesyłki u operatora pocztowego (data stempla pocztowego) zaś
w przypadku reklamacji przesłanych na adres poczty elektronicznej, data otrzymania
wiadomości. Uczestnik zgłaszający reklamację otrzyma odpowiedź na piśmie na adres
korespondencyjny podany przez Uczestnika lub w formie elektronicznej na adres e-mail
do kontaktu, podany w pisemnej reklamacji albo w formie elektronicznej na adres e-mail
do kontaktu, wskazany w reklamacji złożonej w formie elektronicznej.
34. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa Uczestnika do
niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze
postępowania sądowego.
DANE OSOBOWE
35. Przetwarzanie Danych Osobowych
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” – Organizator informuje, że:
a) Administratorem danych osobowych podawanych przez Uczestników Promocji
w formularzach zgłoszeniowych przewidzianych Regulaminem w celu wzięcia udziału
w związku z udziałem w Promocji jest Mondelēz Europe Services GmbH (Sp. z o.o.) – Oddział
w Polsce z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewska 49, 02-672 Warszawa, wpisana do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000450700, NIP 108-00-15-150
b) Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji (i) w zakresie postępowań
reklamacyjnych związanych z Promocją, (ii) danych zbieranych w celu ewentualnego

ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będących realizacją prawnie
uzasadnionego interesu Organizatora jest Organizator, tj. ADVALUE Sp. z o.o., 00-032
Warszawa, ul. Przeskok 2, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Nr KRS:
0000315469, NIP: 525-24-38-359,
c) W poniższej informacji dotyczącej danych osobowych Mondelez i Organizator zwani są
łącznie Administratorem.
d) Mondelez wyznaczył inspektora ochrony danych. Kontakt z inspektorem ochrony danych
Mondelez możliwy jest e-mailowo pod adresem: MDLZDataProtectionOfficeMEU@mdlz.com.
e) Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych. Kontakt z inspektorem ochrony danych
Organizatora możliwy jest pod adresem Organizatora oraz e-mailowo pod adresem:
odo@advalue.pl
f) Zakres przetwarzanych danych osobowych jest następujący:
• adres e-mail, numer telefonu komórkowego podane w formularzu zgłoszeniowym
(dotyczy Uczestników),
• imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail do kontaktu, a także numer
telefonu komórkowego i adres e-mail wskazane w Zgłoszeniu (w przypadku zgłaszania
reklamacji na adres e-mail) - dotyczy Uczestników, którzy złożyli reklamację,
g) Dane osobowe są przetwarzane przez Mondelez: (i) w celu organizacji i przeprowadzenia
Promocji Uczestnikom Promocji, w tym wysyłki Kodów na rzecz Uczestników Promocji, na
podstawie zgody Uczestnika Promocji (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO), (ii) w celu
ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będących realizacją
prawnie
uzasadnionego
interesu
Mondelez
(podstawa
z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
h) Dane osobowe są przetwarzane przez Organizatora (jako administratora): (i) w celu
wypełnienia prawnie ciążących na Organizatorze obowiązków, w tym w postaci
ustosunkowania się do złożonej reklamacji (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO), (ii) w celu
ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będących realizacją
prawnie uzasadnionego interesu Organizatora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
i) W każdej chwili Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania jego danych osobowych w zakresie w jakim podstawą ich przetwarzania jest
przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Administrator 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 Uczestnika Promocji, bądź dane osobowe będą
niezbędne administratorowi do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
j) Dane osobowe Uczestników Promocji mogą zostać ujawnione przez Mondelez podmiotom
i organom, którym Mondelez jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe
na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Do danych osobowych
Uczestników Promocji mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające dane osobowe na
zlecenie Mondelez, w tym agencje marketingowe, podmioty księgowe lub informatyczne.
W szczególności, Mondelez powierzył przetwarzanie danych osobowych Uczestników
Promocji Organizatorowi w zakresie niezbędnym do zorganizowania i przeprowadzenia
Promocji, w tym wysyłki Kodów .
k) Dane osobowe Uczestników Promocji mogą zostać ujawnione przez Organizatora podmiotom
i organom, którym administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane
osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, jak również mogą
zostać powierzone podmiotom świadczącym usługi księgowe, informatyczne, , którym
Organizator powierzył przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do
wykonania celów, o których mowa w lit. h powyżej.
l) Czas, przez jaki Administrator będzie przechowywać dane osobowe, zależy od tego, w jakim
celu je przetwarza: (i) w przypadku zgody na przetwarzanie danych osobowych, której udzielił

m)

n)

o)
p)

Uczestnik Promocji – do czasu realizacji celu zgody lub jej odwołania, w zależności od tego co
nastąpi wcześniej, (ii) w zakresie ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń Administratora
lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami – do czasu przedawnienia potencjalnych
roszczeń, (iii) w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze –
przez okres, w jakim przepisy prawa nakazują przechowywanie dokumentacji . Po upływie
wyżej wymienionych okresów podane przez Uczestnika Promocji dane osobowe są usuwane
lub poddawane anonimizacji.
Osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do tych danych oraz
otrzymania ich kopii, prawo żądania ich sprostowania (poprawiania) usunięcia, ograniczenia
ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, żądania ich
przeniesienia, prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Administrator będzie przetwarzać
dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
wycofaniem, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych osobowych, w szczególności kompletne wypełnienie formularza
zgłoszeniowego jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do wzięcia udziału w Promocji,
otrzymania Kodu lub rozpatrzenia reklamacji Uczestnika Promocji. W oparciu o dane
osobowe nie będą podejmowane wobec Uczestnika Promocji zautomatyzowane decyzje,
w tym decyzje będące wynikiem profilowania.
Dane osobowe w Promocji są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Uczestnik Promocji zobowiązany jest podawać wyłącznie dane prawdziwe i aktualne.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
36. Wszelkie informacje o Promocji będą zamieszczone na stronie internetowej Promocji:
www.oreodzienojca.pl. Kontakt w sprawie Promocji jest możliwy także za pomocą
skrzynki mailowej: oreodzienojca@advalue.pl.
37. Zasady przeprowadzenia Promocji określa niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały
promocyjno – reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.
38. Promocja nie jest grą losową, której wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie
losowania) w rozumieniu art. 2 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych
(Dz.U.2016 poz. 471 j.t. z późn. zm.).
39. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie znajdują
odpowiednie przepisy prawa polskiego.
40. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą rozpoczęcia Promocji, jego częścią
integralną jest Regulamin Kodów.
41.
Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień Regulaminu z następujących
ważnych przyczyn:
a)
wprowadzenie zmiany mającej na celu uniemożliwienie udziału w Promocji w sposób
sprzeczny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub niniejszym Regulaminem;
b)
zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa mająca wpływa na Promocję
lub treść Regulaminu;
c)
wykonanie obowiązku wynikającego z obowiązujących przepisów prawa,
prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji organu administracji;
z zastrzeżeniem jednak, iż przedmiotowa zmiana nie może naruszać praw nabytych już przez
Uczestników. O zmianie Regulaminu Organizator powiadomi za pośrednictwem Strony.
Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie
www.oreodzienojca.pl

Załącznik nr 1 - Lista pozycji dostępnych w Abonamencie Pakiet Oreo w Promocji
AUDIOBOOKI
Dla dzieci
Opowieść wigilijna
Tajemnica Wielkiej Stopy. Sticky Pines.
Miasteczko grozy
Podróże Pana Kleksa

https://www.empik.com/opowiesc-wigilijna-dickenscharles,p1134199721,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/tajemnica-wielkiej-stopy-sticky-pinesmiasteczko-grozy-roberts-dashe,p1241764663,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/podroze-pana-kleksa-brzechwajan,p1235648249,ebooki-i-mp3-p

Akademia Pana Kleksa

https://www.empik.com/akademia-pana-kleksa-brzechwajan,p1043867605,ebooki-i-mp3-p

Gwiazda wieczorna wschodzi. Baśniobór. Tom 2

https://www.empik.com/basniobor-gwiazda-wieczorna-wschodzimull-brandon,p1122811699,ebooki-i-mp3-p

Małe Licho i lato z diabłem

https://www.empik.com/male-licho-i-lato-z-diablem-kisielmarta,p1249085580,ebooki-i-mp3-p

Poszukiwacze przygód.

https://www.empik.com/emi-i-tajny-klub-superdziewczyn-tom-7poszukiwacze-przygod-mielech-agnieszka,p1133056872,ebooki-imp3-p

Mały książę
Dziewczynka z parku

https://www.empik.com/maly-ksiaze-de-saint-exuperyantoine,p1079666166,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/dziewczynka-z-parku-kosmowskabarbara,p1223369622,ebooki-i-mp3-p

Przygody kota Filemona

https://www.empik.com/przygody-kota-filemona-grabowskislawomir-nejman-marek,p1224693775,ebooki-i-mp3-p

Baśniobór

https://www.empik.com/basniobor-mullbrandon,p1115352833,ebooki-i-mp3-p

Dynastia Miziołków

https://www.empik.com/dynastia-miziolkow-olechjoanna,p1043865713,ebooki-i-mp3-p

Pamiętnik Czarnego Noska
Kamień Przeznaczenia. Mazurscy w podróży
Podróże Guliwera

https://www.empik.com/pamietnik-czarnego-noska-porazinskajanina,p1134199758,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/kamien-przeznaczenia-mazurscy-w-podrozystelmaszyk-agnieszka,p1242135150,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/podroze-guliwera-swiftjonathan,p1231856576,ebooki-i-mp3-p

Alicja w krainie czarów

https://www.empik.com/alicja-w-krainie-czarow-carrolllewis,p1113228976,ebooki-i-mp3-p

Oto jest Kasia

https://www.empik.com/oto-jest-kasia-jaworczakowamira,p1224693766,ebooki-i-mp3-p

Król Maciuś Pierwszy

https://www.empik.com/krol-macius-pierwszy-korczakjanusz,p1044864003,ebooki-i-mp3-p

Królowa Śniegu i inne baśnie
Bunia kontra fakir. Mazurscy w podróży. Tom 1
Pięciopsiaczki

https://www.empik.com/krolowa-sniegu-i-inne-basnie-andersenhans-christian,p1134909492,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/bunia-kontra-fakir-mazurscy-w-podrozytom-1-stelmaszyk-agnieszka,p1238284866,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/pieciopsiaczki-chotomskawanda,p1190437964,ebooki-i-mp3-p

Kuba i Buba czyli awantura do kwadratu

https://www.empik.com/kuba-i-buba-czyli-awantura-do-kwadratukasdepke-grzegorz,p1043865582,ebooki-i-mp3-p

Emi i Tajny Klub Superdziewczyn. Tom 1

https://www.empik.com/emi-i-tajny-klub-superdziewczyn-tom-1mielech-agnieszka,p1108031011,ebooki-i-mp3-p

Opowiadanie i bajki

https://www.empik.com/opowiadania-i-bajki-kasdepkegrzegorz,p1148026866,ebooki-i-mp3-p

Co to znaczy…

https://www.empik.com/co-to-znaczy-czesc-1-2-kasdepkegrzegorz,p1100668208,ebooki-i-mp3-p

Psierociniec

https://www.empik.com/psierociniec-widzowskaagata,p1200170463,ebooki-i-mp3-p

Hej, Jędrek! Przepraszam, czy tu borują?

https://www.empik.com/hej-jedrek-przepraszam-czy-tu-borujaskarzycki-rafal-lesniak-lew-tomasz,p1218515944,ebooki-i-mp3-p

Niezłe ziółko

https://www.empik.com/niezle-ziolko-kosmowskabarbara,p1211695454,ebooki-i-mp3-p

Ptaki dziwaki
Porwanie Prozerpiny. Mazurscy w podróży. Tom
2
Klucze do więzienia demonów. Baśniobór

https://www.empik.com/ptaki-dziwaki-mnichpatrycja,p1243342119,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/porwanie-prozerpiny-mazurscy-w-podrozytom-2-stelmaszyk-agnieszka,p1240155114,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/basniobor-klucze-do-wiezienia-demonowmull-brandon,p1131842646,ebooki-i-mp3-p

Zwariowane rodzinki. Moja matka piratka

https://www.empik.com/zwariowane-rodzinki-moja-matka-piratkafrench-jackie,p1127138412,ebooki-i-mp3-p

Tajemnice smoczego azylu. Baśniobór

https://www.empik.com/basniobor-tajemnice-smoczego-azylu-mullbrandon,p1130850338,ebooki-i-mp3-p

Gwiazda wieczorna wschodzi. Baśniobór. Tom 2

https://www.empik.com/basniobor-gwiazda-wieczorna-wschodzimull-brandon,p1122811699,ebooki-i-mp3-p

Kocie historie. Trylogia
Ufopsiaki. Psierociniec. Tom 5
Plaga cieni. Baśniobór
Horropera - po tamtej stronie burzy

https://www.empik.com/kocie-historie-trylogia-trojanowskitomasz,p1100221380,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/ufopsiaki-psierociniec-tom-5-widzowskaagata,p1251951365,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/basniobor-plaga-cieni-mullbrandon,p1127066179,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/horropera-po-tamtej-stronie-burzynaumowicz-irena-pawicki-konrad,p1259383861,ebooki-i-mp3-p

Emi i Tajny Klub Superdziewczyn. Dookoła świata. https://www.empik.com/emi-i-tajny-klub-superdziewczyn-dookolaKalifornia
swiata-kalifornia-mielech-agnieszka,p1253468188,ebooki-i-mp3-p
Tajemniczy ogród
Cudaczek Wyśmiewaczek
Paradoks Wskazówki
Bajki mają moc
Dziura w serze

https://www.empik.com/tajemniczy-ogrod-hodgson-burnettfrances,p1115352897,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/cudaczek-wysmiewaczek-duszynskajulia,p1230311331,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/paradoks-wskazowki-tom-2-szczygielskibartosz,p1264047927,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/bajki-maja-moc-korbielmalgorzata,p1265502616,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/dziura-w-serze-ryrychkatarzyna,p1265093923,ebooki-i-mp3-p
Dla młodzieży

Człowiek. Nauka - to lubię. Tom 2
Ania z Zielonego Wzgórza

https://www.empik.com/czlowiek-nauka-to-lubie-tom-2-rozektomasz,p1228682625,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/ania-z-zielonego-wzgorza-montgomery-lucym,p1065844952,ebooki-i-mp3-p

Ja, potępiona

https://www.empik.com/ja-potepiona-miszczuk-katarzynaberenika,p1224829705,ebooki-i-mp3-p

Pozłacana rybka

https://www.empik.com/pozlacana-rybka-kosmowskabarbara,p1213329917,ebooki-i-mp3-p

Dwór cierni i róż. Tom 1

https://www.empik.com/dwor-cierni-i-roz-tom-1-maas-sarahj,p1135928041,ebooki-i-mp3-p

Wszystkie lajki Marczuka
Dolina Tęczy

https://www.empik.com/wszystkie-lajki-marczuka-beresewiczpawel,p1149425754,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/dolina-teczy-montgomery-lucymaud,p1243108393,ebooki-i-mp3-p

Klasa pani Czajki

https://www.empik.com/klasa-pani-czajki-piekarska-malgorzatakarolina,p1117331490,ebooki-i-mp3-p

Zwierzoduchy. Spirit Animals. Tom 1

https://www.empik.com/spirit-animals-tom-1-zwierzoduchy-mullbrandon,p1177083764,ebooki-i-mp3-p

Cyberpunk Girls. Opowiadania

https://www.empik.com/cyberpunk-girls-opowiadania-opracowaniezbiorowe,p1255244050,ebooki-i-mp3-p

Nauka. To lubię!

https://www.empik.com/nauka-to-lubie-rozektomasz,p1248852541,ebooki-i-mp3-p

Małe kobietki
20 000 mil podmorskiej żeglugi
Ania z Szumiących Topoli

https://www.empik.com/male-kobietki-alcott-maylouisa,p1215101625,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/20-000-mil-podmorskiej-zeglugi-vernejuliusz,p1122977302,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/ania-z-szumiacych-topoli-montgomery-lucymaud,p1231856099,ebooki-i-mp3-p

Obronić królową

https://www.empik.com/obronic-krolowa-kosmowskabarbara,p1223964463,ebooki-i-mp3-p

Kosmos. Nauka - to lubię. Tom 1

https://www.empik.com/kosmos-rozek-tomasz,p1201766230,ebookii-mp3-p

Przygody Tomka Sawyera

https://www.empik.com/przygody-tomka-sawyera-twainmark,p1063233471,ebooki-i-mp3-p

Zwierzoduchy. Spirit Animals. Tom 1
Ania z Avonlea
W 80 dni dookoła świata

https://www.empik.com/spirit-animals-tom-1-zwierzoduchy-mullbrandon,p1177083764,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/ania-z-avonlea-montgomery-lucym,p1080500042,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/w-80-dni-dookola-swiata-vernejuliusz,p1117759571,ebooki-i-mp3-p

Wilczyca

https://www.empik.com/wilczyca-miszczuk-katarzynaberenika,p1258804570,ebooki-i-mp3-p

Hobbit

https://www.empik.com/hobbit-czyli-tam-i-z-powrotem-tolkien-johnronald-reuel,p1050675695,ebooki-i-mp3-p
Pordaniki dla dorosłych

Tata nie ma siły

https://www.empik.com/tata-nie-ma-sily-wisniewski-krzysztofstaryszak-blazej,p1249887234,ebooki-i-mp3-p

Asertywność i sztuka celnej riposty

https://www.empik.com/asertywnosc-i-sztuka-celnej-riposty-nollkematthias,p1239887013,ebooki-i-mp3-p

Statystycznie rzecz biorąc

https://www.empik.com/statystycznie-rzecz-biorac-czyli-ile-trzebazjesc-czekolady-zeby-dostac-nobla-bak-janina,p1240962888,ebooki-imp3-p

Nie rób nic. Jak zerwać z przepracowaniem i
zacząć żyć

https://www.empik.com/nie-rob-nic-jak-zerwac-z-przepracowaniemi-zaczac-zyc-headlee-celeste,p1254786072,ebooki-i-mp3-p

Joga śmiechu dla zdrowia i szczęścia
Obsesja piękna
Tata kontra dziecko

https://www.empik.com/joga-smiechu-dla-zdrowia-i-szczesciabaczek-jakub-b,p1241645234,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/obsesja-piekna-engelnrenee,p1229156695,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/tata-kontra-dziecko-przewodnik-pomeandrach-rodzicielstwa-moe-doug,p1224753873,ebooki-i-mp3-p

Wykorzystuję, nie marnuję

https://www.empik.com/wykorzystuje-nie-marnuje-52-wyzwaniazero-waste-majcher-sylwia,p1243108436,ebooki-i-mp3-p

Coaching Tao

https://www.empik.com/coaching-tao-bennewiczmaciej,p1061818597,ebooki-i-mp3-p

Odpuść sobie i żyj

https://www.empik.com/odpusc-sobie-i-zyj-midalfabrice,p1200918854,ebooki-i-mp3-p

Sztuka podróżowania

https://www.empik.com/sztuka-podrozowania-palkiewiczjacek,p1086555682,ebooki-i-mp3-p

Nowoczesny budda

https://www.empik.com/nowoczesny-budda-piatkowskidawid,p1228228959,ebooki-i-mp3-p

Skuteczny inwestor. Warren Buffett i Benjamin
Graham

https://www.empik.com/skuteczny-inwestor-warren-buffett-ibenjamin-graham-tomys-lukasz-jaciuk-justyna-sawickimateusz,p1222585597,ebooki-i-mp3-p

Netflix. To się nigdy nie uda

https://www.empik.com/netflix-to-sie-nigdy-nie-uda-randolphmarc,p1246161311,ebooki-i-mp3-p

7 nawyków skutecznego działania

https://www.empik.com/7-nawykow-skutecznego-dzialania-coveystephen-r,p1050311867,ebooki-i-mp3-p

Pracować inaczej. Nowatorski model organizacji
inspirowany kolejnym etapem rozwoju ludzkiej
świadomośc

https://www.empik.com/pracowac-inaczej-nowatorski-modelorganizacji-inspirowany-kolejnym-etapem-rozwoju-ludzkiejswiadomo-laloux-frederic,p1227422406,ebooki-i-mp3-p
Propozycje dla taty

Inwazja. Tom 1

https://www.empik.com/inwazja-miloszewskiwojtek,p1143924697,ebooki-i-mp3-p

Bezsenność w czasie karnawału

https://www.empik.com/bezsennosc-w-czasie-karnawalu-glowackijanusz,p1219120716,ebooki-i-mp3-p

Historia prywatna
Ja, inkwizytor. Przeklęte krainy
Kwestia ceny

https://www.empik.com/historia-prywatna-listomasz,p1219899481,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/ja-inkwizytor-przeklete-krainy-piekarajacek,p1238195696,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/kwestia-ceny-miloszewskizygmunt,p1244870099,ebooki-i-mp3-p

Gdziekolwiek spojrzysz. Ukryta sieć. Tom 3

https://www.empik.com/gdziekolwiek-spojrzysz-ukryta-siecszamalek-jakub,p1251652534,ebooki-i-mp3-p

Kastor

https://www.empik.com/kastor-miloszewskiwojtek,p1218517119,ebooki-i-mp3-p

Chiny 5.0. Jak powstaje cyfrowa dyktatura

https://www.empik.com/chiny-5-0-jak-powstaje-cyfrowa-dyktaturastrittmatter-kai,p1240553316,ebooki-i-mp3-p

Kim Dzong Un. Historia dyktatora

https://www.empik.com/kim-dzong-un-historia-dyktatora-pak-jungh,p1255466616,ebooki-i-mp3-p

Antologia polskiego cyberpunka

https://www.empik.com/antologia-polskiego-cyberpunka-majkapawel-orbitowski-lukasz-piatkowski-tobiasz-szmidt-robert-j-wegnerrobert-m,p1254518417,ebooki-i-mp3-p

Ja, ocalona

https://www.empik.com/ja-ocalona-miszczuk-katarzynaberenika,p1253467745,ebooki-i-mp3-p

Nomen Omen

https://www.empik.com/nomen-omen-kisielmarta,p1222892655,ebooki-i-mp3-p

Bez reszty

https://www.empik.com/bez-reszty-miloszewskiwojtek,p1250606972,ebooki-i-mp3-p

Edukacja

https://www.empik.com/edukacja-malcolm-xd,p1250609128,ebookii-mp3-p

Rodziny himalaistów
Cios kończący

https://www.empik.com/rodziny-himalaistow-skrzydlowska-kalukinkatarzyna-sokolinska-joanna,p1251652604,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/cios-konczacy-czubajmariusz,p1249887580,ebooki-i-mp3-p

Chaos
Kółko się pani urwało

https://www.empik.com/kolko-sie-pani-urwalo-galinskijacek,p1224873104,ebooki-i-mp3-p

Sekretne życie drzew

https://www.empik.com/sekretne-zycie-drzew-wohllebenpeter,p1132168851,ebooki-i-mp3-p

Teściowe muszą zniknąć

https://www.empik.com/tesciowe-musza-zniknac-rogozinskialek,p1242478268,ebooki-i-mp3-p

Normali ludzie

https://www.empik.com/normalni-ludzie-rooneysally,p1241271260,ebooki-i-mp3-p

Ostatnia noc Olivii

https://www.empik.com/ostatnia-noc-olivii-mcdonaldchristina,p1237956692,ebooki-i-mp3-p

Wyrwa. Historia Ułana - Produkcja Oryginalna
Empik Go

https://www.empik.com/wyrwa-historia-ulana-produkcja-oryginalnaempik-go-chmielarz-wojciech,p1241697857,ebooki-i-mp3-p

Fucking Bornholm - Oryginalny Serial Empik Go

https://www.empik.com/1-fucking-bornholm-kasperaszek-filipkazejak-anna,p1240717215,ebooki-i-mp3-p

Bezcenny

https://www.empik.com/bezcenny-miloszewskizygmunt,p1139080163,ebooki-i-mp3-p

Mój ukochany wróg
Obsesja piękna
Kratki się pani odbiły

https://www.empik.com/moj-ukochany-wrog-glogowskakarolina,p1240137835,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/obsesja-piekna-engelnrenee,p1229156695,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/kratki-sie-pani-odbily-galinskijacek,p1240554041,ebooki-i-mp3-p

Jak zawsze

https://www.empik.com/jak-zawsze-miloszewskizygmunt,p1177082066,ebooki-i-mp3-p

Ja cię kocham, a ty miau

https://www.empik.com/ja-cie-kocham-a-ty-miau-miszczukkatarzyna-berenika,p1241117698,ebooki-i-mp3-p

Duchowe życie zwierząt

https://www.empik.com/duchowe-zycie-zwierzat-wohllebenpeter,p1141854057,ebooki-i-mp3-p

Dziecko z Auschwitz
Emigracja
Szeptucha. Kwiat paproci. Tom 1

https://www.empik.com/dziecko-z-auschwitz-grahamlily,p1240554005,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/emigracja-malcolmxd,p1227771463,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/kwiat-paproci-tom-1-szeptucha-miszczukkatarzyna-berenika,p1145983506,ebooki-i-mp3-p

Tajemnice Korei Północnej

https://www.empik.com/tajemnice-korei-polnocnej-tudor-danielpearson-james,p1223671314,ebooki-i-mp3-p

Prosty układ

https://www.empik.com/prosty-uklad-figaro-ak,p1226197080,ebooki-i-mp3-p

Cokolwiek wybierzesz. Ukryta sieć. Tom 1

https://www.empik.com/ukryta-siec-cokolwiek-wybierzesz-tom-1szamalek-jakub,p1222147731,ebooki-i-mp3-p

Angielski w pracy i biznesie
Czerń. Kolory zła. Tom 2
Kasztanowy ludzik

https://www.empik.com/angielski-w-pracy-i-biznesie-guzikdorota,p1043868075,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/czern-kolory-zla-sobczak-malgorzataoliwia,p1241926023,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/kasztanowy-ludzik-sveistrupsoren,p1235076460,ebooki-i-mp3-p

Paprocany

https://www.empik.com/paprocany-produkcja-oryginalna-swistpaulina,p1254770363,ebooki-i-mp3-p

Kimkolwiek jesteś. Ukryta sieć. Tom 2

https://www.empik.com/kimkolwiek-jestes-ukryta-siec-tom-2szamalek-jakub,p1235130564,ebooki-i-mp3-p

Bardzo zimna wiosna

https://www.empik.com/bardzo-zimna-wiosna-tubylewiczkatarzyna,p1240811566,ebooki-i-mp3-p

Dwie drogi
Czerwień. Kolory zła

https://www.empik.com/dwie-drogi-figaro-k-a,p1243108409,ebookii-mp3-p
https://www.empik.com/czerwien-kolory-zla-sobczak-malgorzataoliwia,p1233531389,ebooki-i-mp3-p

Dublerka - Serial Oryginalny

https://www.empik.com/1-dublerka-serial-oryginalny-paris-b-amackintosh-sophie-hannah-sophie-brown-holly,p1247097907,ebookii-mp3-p

Próba życia

https://www.empik.com/proba-zycia-figaro-k-a,p1239100260,ebookii-mp3-p

Małe życie

https://www.empik.com/male-zycie-yanagiharahanya,p1137579751,ebooki-i-mp3-p

Prince. The Beautiful Ones. Niedokończona
autobiografia

https://www.empik.com/prince-the-beautiful-ones-niedokonczonaautobiografia-piepenbring-dan,p1259394627,ebooki-i-mp3-p

Serce pełne Skorpionów

https://www.empik.com/serce-pelne-skorpionow-engelkingwojciech,p1265500672,ebooki-i-mp3-p

Zodiaki

https://www.empik.com/zodiaki-genokracja-kucentymagdalena,p1264033988,ebooki-i-mp3-p

Masters of doom

https://www.empik.com/masters-of-doom-o-dwoch-takich-costworzyli-imperium-i-zmienili-popkulture-kushnerdavid,p1260887655,ebooki-i-mp3-p

Sztuka życia według stoików

https://www.empik.com/sztuka-zycia-wedlug-stoikow-stankiewiczpiotr,p1258585842,ebooki-i-mp3-p

Anatomia grzechów
Mitologia słowiańska
Mocna więź
Wilkołak
Fakap
Zapomnij jak się nazywam

https://www.empik.com/anatomia-grzechow-magierakasia,p1263608509,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/mitologia-slowianska-bobrowski-jakubwrona-mateusz,p1247168977,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/mocna-wiez-majchermagdalena,p1263535285,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/go/wilkolak
https://www.empik.com/go/fakap
https://www.empik.com/zapomnij-jak-sie-nazywam-monroe-js,p1268628155,ebooki-i-mp3-p
Podcasty

Kryminatorium Empik Go
Praca zdalna. jak przeżyć i nie zwariować
Bullshit radar
Pro100 zmostu
Piąte: nie zabijaj
bajkowy podcast

https://www.empik.com/szukaj/produkt?seriesFacet=kryminatorium
+empik+go
https://www.empik.com/szukaj/produkt?seriesFacet=praca+zdalna.+j
ak+prze%C5%BCy%C4%87+i+nie+zwariowa%C4%87
https://www.empik.com/szukaj/produkt?seriesFacet=bullshit+radar
https://www.empik.com/szukaj/produkt?q=pro100%20zmostu&qtyp
e=basicForm
https://www.empik.com/szukaj/produkt?seriesFacet=pi%C4%85te%3
A+nie+zabijaj.+droga+po+kres
https://www.empik.com/szukaj/produkt?seriesFacet=bajkowy+podca
st

stand up polska

https://www.empik.com/szukaj/produkt?seriesFacet=stand+up+polsk
a%C2%A0

Opowiadania przyrodnicze dla dzieci, które ciągle
pytają "dlaczego?" Bliżej Lasu

https://www.empik.com/szukaj/produkt?q=opowiadania+przyrodnicz
e+dla+dzieci%2C+kt%C3%B3re+ci%C4%85gle+pytaj%C4%85+%22dlacz
ego%3F%22+bli%C5%BCej+lasu&qtype=basicForm

Bajeczkowo
Czyta: tata mariusz
YesWas podcast
2pady.pl
Inna kultura
Ojcowska Strona Mocy
Preppers podcast

https://www.empik.com/szukaj/produkt?q=bajeczkowo&qtype=basic
Form
https://www.empik.com/audiobooki-iebooki/audiobooki,3502,s?sort=scoreDesc&q=czyta%3A+tata+marius
z
https://www.empik.com/szukaj/produkt?q=+yeswas+podcast&qtype
=basicForm
https://www.empik.com/szukaj/produkt?q=2pady.pl&qtype=basicFor
m
https://www.empik.com/audiobooki-iebooki/audiobooki/podcasty,350237,s?sort=scoreDesc&q=inna+kultu
ra
https://www.empik.com/audiobooki-iebooki/audiobooki,3502,s?sort=scoreDesc&q=ojcowska+strona+mocy
https://www.empik.com/audiobooki-iebooki/audiobooki/podcasty,350237,s?sort=scoreDesc&q=preppers+
podcast

Kroniki koronawirusowe

https://www.empik.com/audiobooki-iebooki/audiobooki,3502,s?sort=scoreDesc&seriesFacet=kroniki+koro
nawirusowe
EBOOKI
Dla dzieci

Dziewczynka z parku

https://www.empik.com/dziewczynka-z-parku-kosmowskabarbara,p1064266412,ebooki-i-mp3-p

Pan Widmowej Wyspy. Smocza Straż. Tom 3

https://www.empik.com/smocza-straz-pan-widmowej-wyspy-tom-3mull-brandon,p1242529094,ebooki-i-mp3-p

Gniew Króla Smoków. Smocza straż. Tom 2

https://www.empik.com/gniew-krola-smokow-smocza-straz-tom-2mull-brandon,p1227980104,ebooki-i-mp3-p

Król Maciuś na wyspie bezludnej

https://www.empik.com/krol-macius-na-wyspie-bezludnej-korczakjanusz,p1045964674,ebooki-i-mp3-p

Doktor Dolittle i jego zwierzęta
Chłopiec z ostatniej ławki
Naprzeciw falom. Spirit Animals

https://www.empik.com/doktor-dolittle-i-jego-zwierzeta-loftinghugh,p1204771011,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/chlopiec-z-ostatniej-lawki-rauf-onjaliq,p1226517752,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/spirit-animals-tom-5-naprzeciw-falomsutherland-tui-t,p1121217124,ebooki-i-mp3-p

Wypuśćcie mnie ze szkoły czarownic!

https://www.empik.com/wypusccie-mnie-ze-szkoly-czarownic-lynasem,p1250372118,ebooki-i-mp3-p

Pan Babington i jego niezwykła klasa

https://www.empik.com/pan-babington-i-jego-niezwykla-klasa-harristim,p1219965191,ebooki-i-mp3-p

Wielkie otwarcie. Kocia kawiarenka

https://www.empik.com/wielkie-otwarcie-kocia-kawiarenka-tom-2charman-katrina,p1226680766,ebooki-i-mp3-p

Dziewczyny kodują. Kod przyjaźni
Pamiętnik Czarnego Noska
Małe Licho i anioł z kamienia

https://www.empik.com/dziewczyny-koduja-kod-przyjazni-deutschstacia,p1191685595,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/pamietnik-czarnego-noska-porazinskajanina,p1169868638,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/male-licho-i-aniol-z-kamienia-kisielmarta,p1235445040,ebooki-i-mp3-p

Franek Einstein i silnik antymaterialny

https://www.empik.com/franek-einstein-i-silnik-antymaterialnyscieszka-jon,p1122604901,ebooki-i-mp3-p

Jaga Czekolada i baszta czarownic

https://www.empik.com/jaga-czekolada-i-baszta-czarownic-tom-1mielech-agnieszka,p1117577232,ebooki-i-mp3-p

Ella i jej sekret

https://www.empik.com/ella-i-jej-sekret-howecath,p1228012297,ebooki-i-mp3-p

Chłopiec z bańki
Serce na sznurku
Aż do chmur!
Stare radio. Wszystko gra!

https://www.empik.com/chlopiec-z-banki-fosterstewart,p1236612250,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/serce-na-sznurku-domagalikmalgorzata,p1222407767,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/az-do-chmur-carrollemma,p1236612092,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/stare-radio-wszystko-gra-piotrowskaeliza,p1255965986,ebooki-i-mp3-p

Emi i Tajny Klub Superdziewczyn. Dookoła świata. https://www.empik.com/emi-i-tajny-klub-superdziewczyn-dookolaKalifornia
swiata-kalifornia-mielech-agnieszka,p1255965898,ebooki-i-mp3-p
365 dni kreatywnej zabawy
Kółko hiszpańskiego. Emi i Tajny Klub
Superdziewczyn. Tom 2
Złotek kocurek z charakterem. Kto mnie przytuli?

https://www.empik.com/365-dni-kreatywnej-zabawy-ellison-sheilagray-judith,p1201560450,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/zosia-i-tecza-akademia-jednorozcow-tom-1sykes-julie,p1244741469,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/kto-mnie-przytuli-zlotek-kocurek-zcharakterem-stelmaszyk-agnieszka,p1191869382,ebooki-i-mp3-p

Kłopoty chomika Hubercika

https://www.empik.com/klopoty-chomika-hubercika-birney-bettyg,p1105475029,ebooki-i-mp3-p

Na scenie. Emi i Tajny Klub Superdziewczyn. Tom
3

https://www.empik.com/emi-i-tajny-klub-superdziewczyn-na-sceniemielech-agnieszka,p1099702448,ebooki-i-mp3-p

Chłopiec z ostatniej ławki

https://www.empik.com/chlopiec-z-ostatniej-lawki-rauf-onjaliq,p1226517752,ebooki-i-mp3-p

Gniew Króla Smoków. Smocza straż. Tom 2

https://www.empik.com/gniew-krola-smokow-smocza-straz-tom-2mull-brandon,p1227980104,ebooki-i-mp3-p

https://www.empik.com/paradoks-wskazowki-tom-2-szczygielskibartosz,p1264779600,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/dziura-w-serze-ryr ychDziura w serze
katarzyna,p1268506330,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/zagadka-purpurowej-orchidei-klubZagadka purpurowej orchidei
przyrodnika-tom-1-stelmaszyk-agnieszka,p1266859609,ebooki-i-mp3p
https://www.empik.com/upadek-bestii-smocze-oko-spirit-animalsUpadek Bestii. Smocze Oko. Spirit Animals. Tom 8
tom-8-chadda-sarwat,p1268506598,ebooki-i-mp3-p
Diamentowa gorączka. Mazurscy w podróży. Tom https://www.empik.com/diamentowa-goraczka-mazurscy-w-podrozy4
tom-4-stelmaszyk-agnieszka,p1260820818,ebooki-i-mp3-p
Paradoks Wskazówki

Gwiezdne Uroczysko

https://www.empik.com/gwiezdne-uroczysko-kroniki-nieodkrytychkrolestw-tom-2-elphinstone-abi,p1252071505,ebooki-i-mp3-p

Małe Licho i lato z diabłem

https://www.empik.com/male-licho-i-lato-z-diablem-kisielmarta,p1249561123,ebooki-i-mp3-p

Pierwsze solo

https://www.empik.com/pierwsze-solo-zieglermaddie,p1244741511,ebooki-i-mp3-p

Cyberpunk Girls

https://www.empik.com/cyberpunk-girls-opracowaniezbiorowe,p1252935629,ebooki-i-mp3-p
Dla młodzieży

Listy do utraconej

https://www.empik.com/listy-do-utraconej-kemmererbrigid,p1165532443,ebooki-i-mp3-p

Miłość, która przełamała świat

https://www.empik.com/milosc-ktora-przelamala-swiat-henryemily,p1144872717,ebooki-i-mp3-p

Super przypał
Do zobaczenia w kosmosie
Opiekunowie tajemnic. Muzeum złodziei

https://www.empik.com/super-przypal-garrodbeth,p1223082936,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/do-zobaczenia-w-kosmosie-chengjack,p1187764655,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/opiekunowie-tajemnic-muzeum-zlodzieitanner-lian,p1102191968,ebooki-i-mp3-p

Dziwna i taki jeden

https://www.empik.com/dziwna-i-taki-jeden-brothersmeagan,p1162707745,ebooki-i-mp3-p

Polowanie. Spirit Animals. Tom 2

https://www.empik.com/spirit-animals-tom-2-polowanie-stiefvatermaggie,p1102196167,ebooki-i-mp3-p

Przyjaciółki rządzą. Dziewczyny kodują. Tom 2

https://www.empik.com/dziewczyny-koduja-tom-2-przyjaciolkirzadza-deutsch-stacia,p1201312826,ebooki-i-mp3-p

Zwierzoduchy. Spirit Animals. Tom 1
Oko sokoła. Bogowie i wojownicy. Tom 3
Cień anioła

https://www.empik.com/spirit-animals-tom-1-zwierzoduchy-mullbrandon,p1101047536,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/bogowie-i-wojownicy-tom-3-oko-sokolapaver-michelle,p1117543572,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/cien-aniola-czarkowskaiwona,p1080721098,ebooki-i-mp3-p

Tajemnica mroku

https://www.empik.com/tajemnica-mroku-patykiewiczpiotr,p1139711689,ebooki-i-mp3-p

Pamiętniki Maddie

https://www.empik.com/pamietniki-maddie-zieglermaddie,p1176615900,ebooki-i-mp3-p

Slammed

https://www.empik.com/slammed-hoovercolleen,p1187066933,ebooki-i-mp3-p

Prawda czy wyzwanie

https://www.empik.com/prawda-czy-wyzwanie-prattnon,p1208534807,ebooki-i-mp3-p

This Girl

https://www.empik.com/this-girl-hoovercolleen,p1186234360,ebooki-i-mp3-p
Pordaniki dla dorosłych

Sztuka prostego życia

https://www.empik.com/sztuka-prostego-zycia-shunmyomasumo,p1232722920,ebooki-i-mp3-p

Jak żyć? Poradnik dla nieogarniętych

https://www.empik.com/jak-zyc-poradnik-dla-nieogarnietych-robertmarie,p1240146365,ebooki-i-mp3-p

Jak uratować świat? Czyli co dobrego możesz
zrobić dla planety

https://www.empik.com/jak-uratowac-swiat-czyli-co-dobregomozesz-zrobic-dla-planety-szpura-areta,p1228020348,ebooki-i-mp3-p

Korean Lifestyle Book.

https://www.empik.com/korean-lifestyle-book-jak-wprowadzicelementy-k-culture-do-swojego-domu-i-stylu-zycia-smithabi,p1251896679,ebooki-i-mp3-p

Nakarm swój mózg
Jak zerwać z cukrem. Porzuć diety i żyj pełnią
życia
Kindness Boomerang czyli 365 sposobów jak
zmienić świat i siebie

https://www.empik.com/nakarm-swoj-mozg-mccabedelia,p1236308852,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/jak-zerwac-z-cukrem-carmenmolly,p1252936512,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/kindness-boomerang-czyli-365-sposobowjak-zmienic-swiat-i-siebie-wahba-orly,p1185365812,ebooki-i-mp3-p

59 sekund. Pomyśl chwilę, zmień wiele

https://www.empik.com/59-sekund-pomysl-chwile-zmien-wielewiseman-richard,p1053739064,ebooki-i-mp3-p

Być rodzicem i nie skonać

https://www.empik.com/byc-rodzicem-i-nie-skonac-hodgkinsontom,p1073765359,ebooki-i-mp3-p

Wykorzystuję, nie marnuję. 52 wyzwania zero
waste

https://www.empik.com/wykorzystuje-nie-marnuje-52-wyzwaniazero-waste-majcher-sylwia,p1236308995,ebooki-i-mp3-p

Żyj z pasją. 13 inspiracji, jak ciekawie spędzać
wolny czas

https://www.empik.com/zyj-z-pasja-13-inspiracji-jak-ciekawiespedzac-wolny-czas-opracowanie-zbiorowe,p1236585983,ebooki-imp3-p

Sztuka porządkowania życia po szwedzku. Jak
sprawić, żeby najbliżsi zachowali po nas
wyłącznie dobre wspomnienia

https://www.empik.com/sztuka-porzadkowania-zycia-po-szwedzkujak-sprawic-zeby-najblizsi-zachowali-po-nas-wylacznie-dobremagnusson-margareta,p1217021907,ebooki-i-mp3-p

Nie rób nic. Jak zerwać z przepracowaniem i
zacząć żyć

https://www.empik.com/nie-rob-nic-jak-zerwac-z-przepracowaniemi-zaczac-zyc-headlee-celeste,p1255965630,ebooki-i-mp3-p

Słuchając psa

https://www.empik.com/sluchajac-psa-zaniewska-wojtkow-zofiawojtkow-piotr,p1233920699,ebooki-i-mp3-p

Wióry lecą. Renowacja mebli i tapicerka dla
początkujących

https://www.empik.com/wiory-leca-renowacja-mebli-i-tapicerka-dlapoczatkujacych-sawko-kasia,p1227463467,ebooki-i-mp3-p

Strategia szachowa

https://www.empik.com/strategia-szachowa-bronsteindawid,p1203814106,ebooki-i-mp3-p

Długo i szczęśliwie. Japońska sztuka akceptacji

https://www.empik.com/dlugo-i-szczesliwie-japonska-sztukaakceptacji-haas-scott,p1261632034,ebooki-i-mp3-p
Propozycje dla taty

Dwa życia Zidane'a

https://www.empik.com/dwa-zycia-zidane-a-fort-patrick-philippejean,p1226695102,ebooki-i-mp3-p

Julian Assange. Człowiek, który rozpętał
WikiLeaks

https://www.empik.com/julian-assange-czlowiek-ktory-rozpetalwikileaks-gorig-carsten-nord-kathrin,p1050250867,ebooki-i-mp3-p

Kapuściński
Dom Ziemi i Krwi. Księżycowe Miasto

https://www.empik.com/kapuscinski-wielkie-biografie-fiolkakatarzyna,p1046127702,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/dom-ziemi-i-krwi-ksiezycowe-miasto-tom-11-maas-sarah-j,p1243611383,ebooki-i-mp3-p

Szklany tron

https://www.empik.com/szklany-tron-maas-sarahj,p1083392523,ebooki-i-mp3-p

Druga szansa

https://www.empik.com/druga-szansa-miszczuk-katarzynaberenika,p1209183336,ebooki-i-mp3-p

Dziewczynka z zapalniczką

https://www.empik.com/dziewczynka-z-zapalniczka-czubajmariusz,p1201541127,ebooki-i-mp3-p

Opiekunka

https://www.empik.com/opiekunka-brownesheryl,p1228079797,ebooki-i-mp3-p

Odwet
Blackout
Zero

https://www.empik.com/odwet-douglas-claire,p1251473964,ebookii-mp3-p
https://www.empik.com/blackout-elsbergmarc,p1105205031,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/zero-elsberg-marc,p1119933098,ebooki-imp3-p

Łowca nastolatek

https://www.empik.com/lowca-nastolatek-podolskimikolaj,p1246860120,ebooki-i-mp3-p

Jak nakarmić dyktatora

https://www.empik.com/jak-nakarmic-dyktatora-szablowskiwitold,p1234860862,ebooki-i-mp3-p

Sztuka życia według stoików

https://www.empik.com/sztuka-zycia-wedlug-stoikow-stankiewiczpiotr,p1095581582,ebooki-i-mp3-p

Antisocial Media. Jak Facebook oddala nas od
siebie i zagraża demokracji

https://www.empik.com/antisocial-media-jak-facebook-oddala-nasod-siebie-i-zagraza-demokracji-vaidhyanathansiva,p1219503964,ebooki-i-mp3-p

Nietoperz i suszone cytryny
Strach. Trump w Białym Domu

https://www.empik.com/nietoperz-i-suszone-cytryny-mellermarcin,p1228078363,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/strach-trump-w-bialym-domu-woodwardbob,p1220401042,ebooki-i-mp3-p

Statystycznie rzecz biorąc, czyli ile trzeba zjeść
czekolady, żeby dostać Nobla?

https://www.empik.com/statystycznie-rzecz-biorac-czyli-ile-trzebazjesc-czekolady-zeby-dostac-nobla-bak-janina,p1240626038,ebooki-imp3-p

Dziewczyna, którą znałaś

https://www.empik.com/dziewczyna-ktora-znalas-raynernicola,p1240134360,ebooki-i-mp3-p

Ty

https://www.empik.com/ty-kepnes-caroline,p1227979463,ebooki-imp3-p

Kółko się pani urwało
Śniadania. Na dobry początek
Dlaczego nikt nie widzi, że umieram. Historie
ofiar przemocy psychicznej
Rysa. Wydanie filmowe
Cokolwiek wybierzesz. Ukryta sieć. Tom 1

https://www.empik.com/kolko-sie-pani-urwalo-galinskijacek,p1224753882,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/sniadania-na-dobry-poczatek-mrowiecjustyna,p1107135587,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/dlaczego-nikt-nie-widzi-ze-umieramhistorie-ofiar-przemocy-psychicznej-kim-renata,p1241296001,ebookii-mp3-p
https://www.empik.com/rysa-wydanie-filmowe-brejdygantigor,p1269391230,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/cokolwiek-wybierzesz-ukryta-siec-tom-1szamalek-jakub,p1221994664,ebooki-i-mp3-p

Zawód położna

https://www.empik.com/zawod-polozna-hazardleah,p1228337707,ebooki-i-mp3-p

Emigracja

https://www.empik.com/emigracja-malcolmxd,p1227977960,ebooki-i-mp3-p

Tajemnice Korei Północnej

https://www.empik.com/tajemnice-korei-polnocnej-tudor-danielpearson-james,p1223672465,ebooki-i-mp3-p

Czerwień. Kolory zła
Serotonina
Ja cię kocham, a ty miau

https://www.empik.com/czerwien-kolory-zla-tom-1-sobczakmalgorzata-oliwia,p1231863567,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/serotonina-houellebecqmichel,p1228011766,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/ja-cie-kocham-a-ty-miau-miszczukkatarzyna-berenika,p1240990872,ebooki-i-mp3-p

Łowca tatuaży

https://www.empik.com/lowca-tatuazy-belshamalison,p1238322670,ebooki-i-mp3-p

Kroniki koronawirusowe

https://www.empik.com/kronikikoronawirusowe,p1240815906,ebooki-i-mp3-p

Komórki się pani pomyliły

https://www.empik.com/komorki-sie-pani-pomylily-galinskijacek,p1235650509,ebooki-i-mp3-p

Kasztanowy ludzik

https://www.empik.com/kasztanowy-ludzik-sveistrupsoren,p1235076974,ebooki-i-mp3-p

Szeptucha
Kolory zła. Czerń. Tom 2
Tajemnice pielęgniarek. Prawda i uprzedzenia

https://www.empik.com/szeptucha-miszczuk-katarzynab,p1120574314,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/kolory-zla-czern-tom-2-sobczak-malgorzataoliwia,p1242018084,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/tajemnice-pielegniarek-prawda-iuprzedzenia-fijewska-marianna,p1223052661,ebooki-i-mp3-p

Kuchnia wegetariańska

https://www.empik.com/kuchnia-wegetarianska-mrowiec-justynadobrowolska-kieryl-marta,p1106727938,ebooki-i-mp3-p

Krótka wymiana ognia

https://www.empik.com/krotka-wymiana-ognia-rudzkazyta,p1192046049,ebooki-i-mp3-p

Dzisiaj umrzesz ty

https://www.empik.com/dzisiaj-umrzesz-ty-wallmansue,p1228815135,ebooki-i-mp3-p

Dwór cierni i róż. Tom 1
Kratki się pani odbiły
Człowiek, który wiedział za dużo. Dlaczego zginęli
Jaroszewiczowie?

https://www.empik.com/dwor-cierni-i-roz-maas-sarahj,p1123238033,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/kratki-sie-pani-odbily-galinskijacek,p1240562554,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/czlowiek-ktory-wiedzial-za-duzo-dlaczegozgineli-jaroszewiczowie-gora-monika,p1266546079,ksiazka-p

Taśmy rodzinne

https://www.empik.com/tasmy-rodzinne-marciszmaciej,p1225551184,ebooki-i-mp3-p

Teściowe muszą zniknąć

https://www.empik.com/tesciowe-musza-zniknac-rogozinskialek,p1242520932,ebooki-i-mp3-p

Małe życie

https://www.empik.com/male-zycie-yanagiharahanya,p1123436848,ebooki-i-mp3-p

Zdrada doskonała
Dom Ziemi i Krwi. Księżycowe Miasto. Tom 1.
Część 1-2
Pierwszy rok. Czarny Mag. Tom 1

https://www.empik.com/zdrada-doskonala-northlauren,p1246161694,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/dom-ziemi-i-krwi-ksiezycowe-miasto-tom-11-maas-sarah-j,p1243611383,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/czarny-mag-tom-1-pierwszy-rok-carterrachel-e,p1214160135,ebooki-i-mp3-p

Jak zawsze

https://www.empik.com/jak-zawsze-miloszewskizygmunt,p1172546204,ebooki-i-mp3-p

Wszystko przez ten Nowy Jork

https://www.empik.com/wszystko-przez-ten-nowy-jork-roccacassandra,p1132527337,ebooki-i-mp3-p

Kimkolwiek jesteś. Ukryta sieć. Tom 2

https://www.empik.com/kimkolwiek-jestes-ukryta-siec-tom-2szamalek-jakub,p1235446641,ebooki-i-mp3-p

Listy do utraconej
Demon w Watykanie
Rysa

https://www.empik.com/listy-do-utraconej-kemmererbrigid,p1165532443,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/demon-w-watykanie-giansoldatifranca,p1191038283,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/rysa-brejdygant-igor,p1210990626,ebooki-imp3-p

Spowiedź Hana Solo. Byłem przemytnikiem w
Indiach

https://www.empik.com/spowiedz-hana-solo-bylem-przemytnikiemw-indiach-borowy-cezary,p1240931329,ebooki-i-mp3-p

Pastrami

https://www.empik.com/pastrami-malcolm-xd,p1235869295,ebookii-mp3-p

Pakiet: Polski psychopata. Tom 1-4

https://www.empik.com/pakiet-polski-psychopata-tom-1-4-czubajmariusz,p1145257854,ebooki-i-mp3-p

W grze

https://www.empik.com/w-grze-opracowaniezbiorowe,p1251031494,ebooki-i-mp3-p

Domofon

https://www.empik.com/domofon-miloszewskizygmunt,prod58906673,ebooki-i-mp3-p

Blackout

https://www.empik.com/blackout-elsbergmarc,p1105205031,ebooki-i-mp3-p

Wowa, Wołodia, Władimir. Tajemnice Rosji
Putina

https://www.empik.com/wowa-wolodia-wladimir-tajemnice-rosjiputina-kurczab-redlich-krystyna,p1125733842,ebooki-i-mp3-p

Biel. Kolory zła. Tom 3

https://www.empik.com/biel-kolory-zla-tom-3-sobczak-oliwiamalgorzata,p1265300197,ksiazka-p

Szczęśliwy jak Duńczyk

https://www.empik.com/szczesliwy-jak-dunczyk-dziesiec-powodowdla-ktorych-dunczycy-sa-najszczesliwszymi-ludzmi-na-swiecie-rydahlmalene,p1140570273,ebooki-i-mp3-p

Ukochany z piekła rodem

https://www.empik.com/ukochany-z-piekla-rodem-rogozinskialek,p1268373015,ebooki-i-mp3-p

Nadchodzi chłopiec

https://www.empik.com/nadchodzi-chlopiec-kanghan,p1250504470,ebooki-i-mp3-p

Ostrze

https://www.empik.com/ostrze-bauer-belinda,p1252935601,ebookii-mp3-p

Łubieńscy. Portret rodziny z czasów wielkości

https://www.empik.com/lubienscy-portret-rodziny-z-czasowwielkosci-lubienski-maciej,p1251034358,ebooki-i-mp3-p

No dno po prostu jest Polska
Miasteczko zbrodni
Ludowa historia Polski

https://www.empik.com/no-dno-po-prostu-jest-polska-leszczynskiadam,p1176616680,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/miasteczko-zbrodni-goramonika,p1228539776,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/ludowa-historia-polski-leszczynskiadam,p1255348268,ebooki-i-mp3-p

Szóste wymieranie. Historia nienaturalna

https://www.empik.com/szoste-wymieranie-historia-nienaturalnakolbert-elizabeth,p1128784962,ebooki-i-mp3-p

Seriale

https://www.empik.com/seriale-do-nastepnego-odcinka-czajkakominiarczuk-katarzyna,p1262444551,ebooki-i-mp3-p

Schronisko

https://www.empik.com/schronisko-lloyd-sam,p1262444199,ebookii-mp3-p

Trzydziestka
Zodiaki. Genokracja
Zabójcza przyjaźń

https://www.empik.com/trzydziestka-zaktomasz,p1266828399,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/zodiaki-genokracja-kucentymagdalena,p1264430011,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/zabojcza-przyjazn-feeneyalice,p1265502926,ebooki-i-mp3-p

Przedsionek piekła

https://www.empik.com/przedsionek-piekla-kaczmarektomasz,p1266858664,ebooki-i-mp3-p

Szamo

https://www.empik.com/szamo-stanowskikrzysztof,p1085477855,ebooki-i-mp3-p

Szept. Tom 1

https://www.empik.com/szept-tom-1-nonilynette,p1260001200,ebooki-i-mp3-p

Polski bajer
Sport nie istnieje

https://www.empik.com/polski-bajer-disco-polo-i-lata-90-borysmonika,p1231864779,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/sport-nie-istnieje-igrzyska-wspoleczenstwie-spektaklu-sowa-jan-wolanskikrzysztof,p1167946048,ebooki-i-mp3-p

Załącznik nr 2 – Regulamin dotyczący warunków korzystania z 60-dniowych kodów zasilających
Empik Go w Promocji „Dzień Ojca z Oreo” (zwany dalej: „Regulamin Kodów”):
Skorzystanie z kodu zasilającego Empik Go oznacza akceptację następujących postanowień:
1. „Zasady sprzedaży i korzystania z Abonamentu Empik Go”, które można znaleźć pod adresem
https://www.empik.com/regulamin (Załącznik nr 8 do Regulaminu Sklepu Internetowego
empik.com), stanowią część niniejszych Warunków korzystania z kodów.
2. Kod może zostać przeznaczony wyłącznie do aktywacji subskrypcji Abonamentu dostępnego dla
Uczestników promocji konsumenckiej „Dzień Ojca z Oreo” w aplikacji Empik Go, którego zawartość
opisana jest w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.
3. Abonament będzie dostępny dla Uczestników Promocji od dnia otrzymania Kodu przez Uczestnika
do dnia 31.12.2021 r.
4. Kod zasilający nie podlega wymianie na gotówkę w całości lub w części, nie podlega również
zwrotowi.
5. Warunkiem zrealizowania kodu zasilającego jest posiadanie lub utworzenie Konto Klienta w
serwisie empik.com, zaakceptowanie Regulaminu korzystania z serwisu Empik Go
https://www.empik.com/regulamin.
6. Aby wykorzystać kod, należy:
a) wejść na stronę www.empik.com/gofree.
b) wpisać kod zasilający
c) zalogować się do konta empik.com lub zarejestrować;
e) potwierdzić subskrypcję;
f) zalogować się danymi z konta empik.com w aplikacji Empik Go
7. Kod jest jednorazowego użytku.
8. Kod jest ważny od 24.05.2021 do 31.12.2021 r. Jedynie w okresie ważności kodu, kod można
aktywować. Po upływie ważności, kodu zasilający wygasa i nie można już użyć kodu do aktywacji
subskrypcji Empik Go.
9. W ramach promocji jeden użytkownik może wykorzystać więcej niż jeden kod, jednak nie może
przedłużyć abonamentu na okres dłuższy niż do 31.12.2021 r. W okresie bezpłatnego okresu
Abonamentu Empik Go trwającego 60 (słownie: sześćdziesiąt) dni nie zostaną naliczone żadne opłaty
za korzystanie z Usługi.
10. Przed upływem okresu darmowego Klient otrzyma na adres e-mail podany przy rejestracji
informację o zbliżającym się końcu okresu darmowego.
11. Wydawcą kodów jest Empik S.A. (dalej: Empik) z siedzibą w Warszawie 00-017, ul. Marszałkowska
104/122, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS:
0000636785, NIP: 5260207427, REGON: 011518197.
12. W celu uzyskania pomocy i odpowiedzi na pytania, odwiedź stronę www.empik.com/go.

ANEKS NR 1
Do regulaminu sprzedaży premiowej

„Dzień Ojca z Oreo”

§1
Organizator postanowił zmienić Regulamin sprzedaży premiowej „Dzień Ojca z Oreo”
(„Regulamin”) w ten sposób, że:
1.

Punkt 3 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:

Czas trwania sprzedaży promocyjnej oraz przyjmowania zgłoszeń w Promocji: 24.05.2021 r. –
17.07.2021 r..
2.

Punkt 4 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:

Promocją objęte są następujące produkty (dalej: „Produkty Promocyjne”), wprowadzone do
obrotu przez Mondelez Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Domaniewska
49, 02-672 Warszawa, zakupione w okresie od dnia 24.05.2021 r. do dnia 17.07.2021 r. Przez
dzień zakupu uważa się dzień oznaczony jako data sprzedaży na dowodzie zakupu Produktów
Promocyjnych. W Promocji nie biorą udziału Produkty Promocyjne zakupione w maszynach
vendingowych lub placówkach handlowych, w których nie jest możliwe uzyskanie dowodu zakupu
w postaci paragonu fiskalnego/faktury imiennej. Lista Produktów Promocyjnych:
aa. Oreo Original 44g
bb. Oreo Original 110g
cc. Oreo Original 76g
dd. Oreo Golden 176g
ee. Oreo Crispy & Thin 48g
ff. Oreo Crispy & Thin 192g
gg. Oreo Double Creme 170g
hh. Oreo Choco Brownie 176g
ii. Oreo Banadas oblane białą czekoladą 146g
jj. Oreo Banadas oblane mleczną czekoladą 146g
kk. Oreo Peanut Butter 154g
ll. Milka Mini Oreo w mlecznej czekoladzie 153g
mm.
Milka Mini Oreo w białej czekoladzie 153g
nn. Milka czekolada mleczna Oreo 100g
oo. Milka czekolada mleczna Oreo Sandwich 92g
pp. Milka czekolada mleczna Oreo Choco Brownie 100g
qq. Milka Oreo Bar mleczna czekolada 37g
rr. Milka Oreo White Bar 44g
ss. Milka biała czekolada Oreo 100g
tt. Milka czekolada mleczna Oreo 300g
uu. Milka Cookie Sensations Oreo 156g
vv. Milka Cookie Sensations Oreo 52g
ww.
Milka Egg’n’spoon Oreo 128g
xx. Zajączek Milka Oreo biała czekolada 100g
yy. Milka Oreo eggs 86g

zz. Milka Oreo Easter Mix 182g
3.

Punkt 12 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:

W celu wzięcia udziału w Promocji Uczestnik musi spełnić łącznie następujące warunki:
a) dokonać zakupu Produktu Promocyjnego w czasie trwania Promocji,
b) zachować oryginał Dowodu Zakupu Produktu Promocyjnego, przez cały czas trwania
Promocji, a także po jego zakończeniu do dnia 31.12.2021 r. (z zastrzeżeniem, iż jedne
Dowód Zakupu uprawnia do dokonania wyłącznie jednego Zgłoszenia)
c) dokonać prawidłowego zgłoszenia do Promocji na stronie internetowej Promocji
znajdującej się pod adresem www.oreodzienojca.pl (formularz zgłoszeniowy do
Promocji), w terminie od 24.05.2021r. do 17.07.2021 r., zgodnie warunkami
wskazanymi w pkt. 13 niniejszego Regulaminu.
§2
Pozostałe warunki Regulaminu pozostają bez zmian.
§3
Aneks wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

