
 

 
REGULAMIN KLUB STAŁEGO KLIENTA (DAWNIEJ KLUBU SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ) 
PWM  

obowiązuje od 27.08.2015 

 
1. Klub Stałego Klienta jest tylko dla klientów indywidualnych. 
2. Warunki przystąpienia do Klubu Stałego Klienta PWM: 
a) pisemne (w formie wypełnionego formularza drukowanego lub elektronicznego) 
zgłoszenie lub wyrazić taką chęć w panelu rejestracyjnym; 
b) zaakceptowanie Regulaminu Newslettera PWM 
c) zaakceptowania Regulaminu Klubu Stałego Klienta; 
d) wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych  
e) zrealizowanie zakupów startowych na poziomie 100 zł. 
3. Uczestnictwo w Klubie trwa 12 miesięcy od daty zgłoszenia. Uczestnik Klubu 
zobowiązuje się przez cały okres Uczetnictwa do: 
a) nie wypowiadania umowy na usługę Newsletter zgodnie z Regulaminem 
Newslettera; 
b) nie odwoływania zgody na informację handlową; 
c) realizacji zamówień na minimum 100 zł brutto po rabacie w ciągu roku 
kalendarzowego 
4. Korzyści z uczestnictwa w Klubie Stałego Klienta: 
a) 10% rabatu na wszystkie towary oferowane w sklepie www.pwm.com.pl oraz w 
księgarni stacjonarnej w Krakowie, przy al. Krasińskiego 11a 
b) dodatkowe bonusy i rabaty dystrybuowane w newsletterze handlowym 
5. Uczestnik Klubu może realizować zakupy poprzez stronę internetową 
www.pwm.com.pl, osobiście w Księgarni firmowej oraz za pośrednictwem poczty 
elektronicznej (zamówienie należy wysyłać na adres handel@pwm.com.pl) 
6. Wszystkie zamówienia uczestników Klubu realizowane są na podstawie 
Regulaminu sklepu internetowego, z wyłączeniem zakupów realizowanych osobiście 
w księgarni firmowej PWM. 
7. Wydawca może wykluczyć Uczestnika z klubu, z powodu braku realizacji warunku 
opisanego w punkcie 3 oraz jeśli ten nie odbiera zamówionych przesyłek. 
8. Aby zapisać się do Klubu Stałego Klienta wystarczy zajrzeć na swój profil po 
zalogowaniu się, odnaleźć formularz rejestracyjny a następnie potwierdzić chęć 
otrzymywania newslettera PWM za pośrednictwem maila. 
9. Administratorem Pani/ Pana dobrowolnie podanych danych osobowych jest 
Polskie Wydawnictwo Muzyczne z siedzibą w Krakowie (31-111) przy Al. 
Krasińskiego 11A. Dane osobowe będą przetwarzane w związku z przystąpieniem 
przez Panią/Pana do Klubu Stałego Klienta w celach związanych z uczestnictwem w 
Klubie oraz w celach marketingowych administratora danych. Pani/Pana dane 
osobowe mogą być udostępnione podmiotom uprawnionymi na podstawie przepisów 
prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich 
poprawiania 

 


