
 
REGULAMIN PROMOCJI „Rabaty eSky” 

 
1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się 
promocja (dalej „Promocja”) pod nazwą „Rabaty eSky”.  
2. Organizatorem promocji jest eSky.pl S.A. z siedzibą w Radomiu, plac Jagielloński 8, 26 -
600 Radom, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy pod 
numerem nr KRS 0000383663 NIP: 9481987199, posiadająca kapitał zakładowy w 
wysokości 990.471 PLN (w całości opłacony), właściciel sklepu internetowego znajdującego 
się w domenie internetowej esky.pl, esky.com oraz w innych domenach internetowych.  
3. Uczestnikiem Promocji jest każda osoba korzystająca z określonych niniejszym 
Regulaminem uprawnień w ramach Promocji, odbywająca się w serwisie internetowym 
znajdującym się w domenie www.rabaty.esky.pl  
4. Promocja trwa w okresie 15.10-15.11.2018. 
5. Warunkiem skorzystania przez Uczestnika z Promocji jest udostępnienie adresu 
mailowego na stronie internetowej www.rabaty.esky.pl, użycie hasła rabatowego oraz 
zaakceptowanie warunków Promocji wysłanych wraz z potwierdzeniem udziału w Promocji 
na wskazany adres email Uczestnika.  
6. Spełnienie warunków w pkt. 5, potwierdzenie warunków Promocji wysłanych na wskazany 
adres email oraz akceptacja niniejszego Regulaminu upoważnia Uczestnika do uzyskania 
rabatu w wysokości 20 złotych (dalej „Rabat”) na każdy bilet lotniczy zakupiony w ramach 
jednej transakcji określonej poniżej, o wartości większej niż 21 złotych.  
7. Skorzystanie z Rabatu możliwe jest wyłącznie po spełnieniu warunków w pkt.5 powyżej 
w trakcie zakupu biletu lotniczego realizowanego w ramach jednej transakcji, która 
następuje automatycznie bezpośrednio po przejściu ze strony www.rabaty.esky.pl do sekcji 
„okazje”.  
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czynności Uczestnika zrealizowane 
niezgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.  
9. Klientowi w ramach Promocji poprzez zrealizowanie jednej transakcji przysługuje Rabat 
na każdy zakupiony bilet lotniczy z uwzględnieniem pkt. 11 poniżej.  
10. Klient może skorzystać z Promocji wielokrotnie.  
11. Podczas składania zamówienia Rabat naliczany jest automatycznie, po przejściu na 
stronę drugiego kroku rezerwacji - jeśli nabywane produkty objęte są Promocją na zasadach 
opisanych w Regulaminie zgodnie z procedurą określoną w pkt 7 powyżej.  
12. Promocja dotyczy zamówień składanych w okresie promocji i realizowanych w 
późniejszym okresie.  
13. Promocja nie obejmuje zamówień składanych przed okresem Promocji, które są 
realizowane w okresie Promocji.  
14. Rabat z tytułu niniejszej Promocji dotyczy wyłącznie produktów w cenach regularnych i 
nie łączy się z innymi promocjami.  
15. W przypadku reklamacji prosimy o kontakt pod adresem mailowym: info@esky.pl 
Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 30 dni od jej otrzymania przez Organizatora, a o 

http://www.rabaty.esky.pl/


jej wyniku Klient zostanie poinformowany mailem. Reklamacja powinna zawierać imię i  
nazwisko Klienta, dane kontaktowe oraz opis reklamacji.  
16. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu 
cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.  
17. Niniejszy regulamin może zostać zmieniony w trakcie trwania Promocji z istotnych 
przyczyn organizacyjnych i prawnych – zmiany te nie będą miały jednak wpływu na już 
nabyte uprawnienia uczestników Promocji.  
18. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie www.rabaty.esky.pl oraz w siedzibie 
Organizatora. 
 
Ochrona danych osobowych 
1. Administratorem danych osobowych pozyskanych w celu realizacji Promocji oraz wysyłki 
informacji o innych promocjach jest Organizator. Zamówione usługi (w ramach Promocji) 
podlegają warunkom niezbędnym do zaakceptowania w trakcie procesu transakcyjnego na 
domenach internetowych Organizatora. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w 
celu skorzystania z Promocji. Wszelkie informacje dotyczące zakresu i sposób 
przetwarzania danych realizowanych w ramach usług Organizatora dostępne są na 
domenach Organizatora w Polityce Prywatności (dla www.esky.pl - 
https://www.esky.pl/polityka-prywatnosci). 
2. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych (dalej: Inspektor)  z którym 
można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych 
osobowych, także w razie wątpliwości co do przysługujących praw. Inspektor jest 
zobowiązany do zachowania tajemnicy lub poufności co do wykonywania swoich zadań – 
zgodnie z prawem UE lub prawem krajowym - Inspektor Ochrony Danych: Grzegorz Gawin, 
e-mail: iod@esky.com.  
3. Dane uczestników Promocji będą przetwarzane przez okres jej trwania oraz do czasu 
cofnięcia zgody wyrażonej w związku uzyskaniem dostępu do informacji o promocjach. 
4. Dane nie będą nikomu udostępniane, chyba, że będzie to niezbędne do zawarcia lub 
wykonania umowy lub wynikać to będzie z przepisów prawa. Dane uczestników mogą 
zostać powierzone np. dostawcom usług informatycznych czy księgowych oraz 
udostępnione podmiotowi świadczącemu usługi wysyłki nagród. Uczestnikowi  przysługuje 
prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych, prawo do przenoszenia danych, 
prawo do sprostowania i usunięcia danych (chyba że związane jest to z przetwarzaniem w 
celach sprawozdawczości podatkowej), ograniczenia przetwarzania oraz prawo do 
zgłoszenia sprzeciwu (gdy przetwarzanie następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f rodo). 
Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych). Więcej informacji o prawach osób których dane są 
przetwarzane zob. www.udodo.gov.pl  
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