
REGULAMIN PROMOCJI dla Sprzedawców Arena.pl 
 

„Bezpieczeństwo i higiena’’ 
 
 

§ 1. INFORMACJE OGÓLNE 
 
1. Organizatorem Promocji jest Arena.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą          

w Poznaniu, ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS:             
0000414789 („Organizator”). 

2. Warunki i zasady rejestracji, logowania i korzystania z portalu internetowego Arena.pl,           
wystawiania towaru, zawierania umów sprzedaży, płatności za towar, komentarzy, roli          
i odpowiedzialności Administratora oraz reklamacji, odstąpienia i wypowiedzenia umowy –         
w odniesieniu do Sprzedawców Arena.pl – określa Regulamin Arena.pl obowiązujący dla          
Sprzedawców dostępny pod adresem:  
https://pomoc.arena.pl/hc/pl/articles/360004510574-Regulamin-arena-pl-obowiązujący-sprzedawcó
w. 

3. Niniejszy Regulamin Promocji określa zasady uczestnictwa w Promocji dla Sprzedawców Arena.pl           
pod nazwą ,,Bezpieczeństwo i higiena’’. 

4. Zasady funkcjonowania portalu internetowego Arena.pl („Platforma”), Polityka Prywatności,        
Cennik obowiązujących Stawek Prowizji oraz inne regulaminy Platformy są dostępne pod adresem:            
https://pomoc.arena.pl/hc/pl/categories/200090312-Ogólne. 

 
 

§ 2. ZASADY UCZESTNICTWA W PROMOCJI 
 
1. Promocja adresowana jest do wszystkich Sprzedawców, którzy są zarejestrowani na Platformie           

(„Uczestnik Promocji” lub ,,Sprzedawca’’). 
2. W ramach Promocji, Uczestnik Promocji spełniający warunek wskazany w § 2 pkt 1, będzie              

premiowany prowizją 0 % („Promocja”) w przypadku wystawienia produktów ochrony zdrowia           
i higieny („Towaru’’) w podkategorii ,,Bezpieczeństwo i higiena’’ na Platformie. 

3. Promocja obejmuje wyłącznie produkty ochrony zdrowia i higieny. Za produkty ochrony zdrowia            
i higieny uznaje się środki higieny osobistej i indywidualnej, mające na celu ochronę osobistą             
zdrowia człowieka, z wyłączeniem produktów, dla których przepisy szczególne przewidują          
określone wymogi, co do zezwoleń i warunków w zakresie ich dystrybucji i obrotu. 

4. Ocena, czy dany Towar można zakwalifikować do kategorii ,,Bezpieczeństwo i higiena’’ leży po             
stronie Organizatora. W przypadku braku pozytywnej kwalifikacji do kategorii ,,Bezpieczeństwo          
i higiena’’ Organizator zastrzega możliwość usunięcia Towaru, w dowolnym czasie z kategorii           
,,Bezpieczeństwo i higiena’’ na Platformie. 

5. Wystawienia Towaru w kategorii ,,Bezpieczeństwo i higiena’’ na Platformie jest jednoznaczne           
z akceptacją niniejszego Regulaminu Promocji. 

6. Uczestnik Promocji może skorzystać z Promocji wielokrotnie, każdorazowo otrzymując prawa do           
prowizji 0 % w przypadku wystawienia Towaru wskazanego § 2 pkt 3 niniejszego Regulaminu              
Promocji w kategorii ,,Bezpieczeństwo i higiena’’ na Platformie w czasie trwania Promocji            
wskazanym w § 3 niniejszego Regulaminu Promocji. 

7. Promocja nie łączy się z innymi promocjami na Platformie. 
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§ 3. CZAS TRWANIA PROMOCJI I ODSTĄPIENIE OD PROMOCJI 
 
1. Promocja trwa od dnia 5 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r. W przypadku zmiany terminu                  

zakończenia Promocji, Organizator niezwłocznie poinformuje o tym Uczestników. 
2. W przypadku zmiany terminu zakończenia Promocji, o którym mowa w § 3 pkt 1 niniejszego               

Regulaminu Promocji, zmiana wchodzi w życie 7 dni od dnia zamieszczenia informacji            
o odwołaniu Promocji na Platformie Arena.pl  

3. Po wejściu w życie odwołania Promocji, o którym mowa w § 3 pkt 2 niniejszego Regulaminu                
Promocji, wobec Uczestników Promocji zastosowanie ma Cennik Stawek Prowizji Platformy          
dostępny pod adresem:  
https://pomoc.arena.pl/hc/pl/articles/360012293880-Cennik-Stawek-Prowizji-obowiązujący-od-05-
03-2020-r-. 

4. Uczestnik Promocji ma możliwość usunięcia Towaru z kategorii ,,Bezpieczeństwo i higiena’’ na            
Platformie w dowolnym momencie i bez konieczności podania przyczyny. 

 
§ 4. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 
W zakresie Ochrony Danych Osobowych zastosowanie mają postanowienia zawarte         
w Regulaminie Arena.pl obowiązującego dla Sprzedawców, o którym mowa w § 1 pkt 2             
niniejszego Regulaminu Promocji oraz Polityce Prywatności Arena.pl, o której mowa w § 1 pkt 4               
niniejszego Regulaminu Promocji. 
 

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie         

obowiązującego prawa. 
2. Regulamin Promocji dostępny będzie przez cały czas trwania Promocji do wglądu w siedzibie             

Organizatora oraz na stronie internetowej Arena.pl. 
3. Regulamin Promocji obowiązuje od 5 marca 2020 r., ze zmianą z dnia 20 kwietnia 2020 r. 
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