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Regulamin wysyłania i publikowania ogłoszeń przez SMS dostępny jest w każdym Biurze Ogłoszeń na terenie województwa łódzkiego oraz na stronie internetowej: www.reklama.polskapress.pl

ZAMÓW OGŁOSZENIE DROBNE W „NASZYM TYGODNIKU ZDUŃSKA WOLA, ŁASK”
CO ZROBIĆ, ABY ZAMÓWIĆ 
OGŁOSZENIE PRZEZ SMS

Krok 1
Wpisz w telefonie komórkowym do-
wolnej sieci SMS z treścią ogłosze-
nia, podając kolejno:
•  kod rubryki (wybierając właściwy 

z listy obok)
•  treść ogłoszenia (podając koniecz-

nie numer telefonu kontaktowego, 
w przypadku stacjonarnego należy 
wpisać numer kierunkowy),

czyli np. NTZ.PSZ Student dzien-
ny szuka dorywczej pracy.
tel. (xx) xxx-xx-xx, xxx-xxx-xxx

Pomiędzy wyrazami należy robić 
odstępy. SMS z ogłoszeniem może 
zawierać do 120 znaków* włącznie 
z kodem rubryki (za znak uważamy 
literę, cyfrę, spację, znak interpunk-
cyjny itd.). 
Nie należy używać polskich znaków  
(ł, ś, ń, ź, ć, ż, ę, ą).

Krok 2
Wyślij SMS z treścią ogłoszenia pod 
numer 76567.
Koszt SMS 7,38 zł (6 zł + VAT).

Po zweryfikowaniu ogłoszenia przez 
Dział Ogłoszeń pod względem jego 
zgodności z zasadami określonymi 
w regulaminie zamieszczania ogło-
szeń przez SMS, otrzymasz po-

twierdzenie przyjęcia lub odrzucenia 
ogłoszenia.
Ogłoszenie ukaże się w najbliższym 
piątkowym wydaniu „Tygodnika”, 
jeżeli prześlesz je do wtorku do go-
dziny 12.00.**
Treść ogłoszenia powinna być zgod-
na z obowiązującym Regulaminem 
„Tygodników Dziennika Łódzkiego”.
 *  W przypadku przekroczenia do-

puszczalnej liczby znaków Dział 
Ogłoszeń zastrzega sobie prawo 
do modyfikacji treści ogłoszenia 
lub jego nieopublikowania.

**  Dział Ogłoszeń zastrzega sobie 
prawo do nieopublikowania ogło-
szenia w podanym wyżej termi-
nie z powodów technicznych lub 
w przypadku przesunięcia daty 
wydania.

W takiej sytuacji ogłoszenie zo-
stanie opublikowane w pierwszym 
możliwym terminie. Opłata z tytułu 
przesłania niezgodnego SMS-a nie 
podlega zwrotowi.
Wszelkie uwagi, pytania oraz rekla-
macje prosimy kierować na adres:
Biuro Ogłoszeń:
99-100 Łęczyca, pl. Kościuszki 22,  
tel. (24) 721 88 30 
Serwis funkcjonuje we współpracy 
z firmą Bild Presse z siedzibą w Łodzi.

KODY RUBRYK OGŁOSZEŃ DROBNYCH W „NASZYM TYGODNIKU ZDUŃSKA WOLA, ŁASK”
handlowe

AGD ........................ NTZ.HAGD
RTV .........................NTZ.HRTV
antyki .........................NTZ.HAN
car audio ....................NTZ.HCA
dla dziecka .................NTZ.HDD
elektronika, komputery NTZ.HEK
filmy, muzyka .............NTZ.HFM
foto, książki ................ NTZ.HFK
inne ................................NTZ.HI
jubilerstwo .....................NTZ.HJ
kolekcjonerstwo, sztuka . NTZ.HKS
maszyny urządzenia . NTZ.HMU
materiały budowlane . NTZ.HMB
meble .........................NTZ.HME
sport i rekreacja .........NTZ.HSR
tekstylia, odzież ......... NTZ.HTO
telefony .................... NTZ.HTEL

motoryzacja
BuSy, autOBuSy

kupię ......................... NTZ.MBK
sprzedam ...................NTZ.MBS
ciężaROwe, dOStawcze

kupię ......................... NTZ.MCK
sprzedam ...................NTZ.MCS
części i akceSORia

kupię ....................... NTZ.MCZK
sprzedam ................ NTZ.MCZS
MOtOcykle

kupię ......................... NTZ.MMK
sprzedam .................. NTZ.MMS

MOtOuSługi
inne .............................NTZ.MUI
transport ....................NTZ.MUT
warsztaty ..................NTZ.MUW
wypożyczalnie ............. NTZ.MW
pRzyczepy, naczepy

kupię ..........................NTZ.MPK
sprzedam ...................NTZ.MPS
SaMOchOdy OSOBOwe

kupię .................... NTZ.MOKAR
sprzedam ............. NTZ.MOSAR
zamienię ................ NTZ.MOZIN
uSzkOdzOne, ROzBite

kupię .....................NTZ.MUSZK
sprzedam .............. NTZ.MUSZS
zaBytkOwe

kupię ..........................NTZ.MZK
sprzedam ...................NTZ.MZS
zaMienię

pozostałe ..............NTZ.MZAMP
nauka

inne ............................. NTZ.NAI
języki obce ................. NTZ.NAJ
korepetycje ................NTZ.NAK
kursy/szkolenia ........NTZ.NAKS
szkoły .......................NTZ.NASZ

nieruchomości
bank stancji ................NTZ.NBS
dOMy

do wynajęcia ...........NTZ.NDDW

kupię ..........................NTZ.NDK
sprzedam ...................NTZ.NDS
wynajmę.................... NTZ.NDW
zamienię ...............NTZ.NDZAM
działki, gRunty

kupię .......................NTZ.NDZKI
sprzedam ................NTZ.NDZSI
lOkale użytkOwe

do wynajęcia ..........NTZ.NLDWI
kupię ......................... NTZ.NLKI
sprzedam .................. NTZ.NLSI
wynajmę....................NTZ.NLWI
zamienię ....................NTZ.NLZI
MieSzkania

kupię ........................ NTZ.NMKI
sprzedam ..................NTZ.NMSI
wynajmę...................NTZ.NMWI
zamienię ...................NTZ.NMZI
do wynajęcia ......... NTZ.NMDWI

praca
szukam pracy ..............NTZ.PSZ
zatrudnię .......................NTZ.PZ

rolnicze
inne ................................NTZ.RI
maszyny rolnicze .........NTZ.RM

turystyka
agroturystyka ............. NTZ.TNA
kraj góry ..................... NTZ.TND
kraj jeziora ................. NTZ.TNH
kraj morze .................. NTZ.TNP
kraj inne ...................NTZ.TNPG

noclegi .....................NTZ.TNPK
obozy i kolonie ...........NTZ.TNO
wycieczki................... NTZ.TNW

usługi 
agd rtv foto ............ NTZ.USARF
biurowo - projektowe ..NTZ.USBP
budowlano-remontowe . NTZ.USBR
instalacyjne ...............NTZ.USIN
krawiectwo .............. NTZ.USKR
montażowe ............. NTZ.USMN
ogrodnicze .............. NTZ.USOG
porządkowe ............ NTZ.USPO
przeprowadzki ..........NTZ.USPR
reklamowe ...............NTZ.USRE
stolarskie.................. NTZ.USST
transportowe ............NTZ.USTR
uroczystości ............ NTZ.USUR
zabezpieczające ......NTZ.USZA

zdrowie
sprzęt medyczny ..... NTZ.ZDSM
uroda .......................NTZ.ZDUR

zwierzęta rośliny 
ogrody

inne .............................NTZ.ZWI
ogrody ....................... NTZ.ZWO
rośliny ....................... NTZ.ZWR
zwierzęta ...................NTZ.ZWZ

życzenia/
podziękowania

życzenia/podziękowania ..NTZ.ZPZ

a

UWAGA!!! - przed złożeniem zlecenia publikacji 
ogłoszenia w sposób opisany powyżej należy zapoznać 
się z treścią Zasad Ogólnych oraz Zasad Szczególnych 
umieszczania ogłoszeń (w tym ogłoszeń drobnych) obo-
wiązujących w przedsiębiorstwie Polska Press Sp. z o.o. 
w Warszawie, dostępnych w Internecie pod adresem  
www.reklama.polskapress.pl (dalej łącznie jako Zasady).

UWAGA!!! – złożenie zlecenia publikacji ogło-
szenia w sposób opisany powyżej oznacza akceptację 
Zasad przez osobę składającą zlecenie.
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych oso-
by zlecającej publikację ogłoszenia, w tym informacja o Ad-
ministratorze tych danych, znajduje się na niniejszym druku.
SKRÓCONA NOTA INFORMACYJNA
Kto przetwarza Państwa dane osobowe?
Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka 
Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02 – 672)  
przy ul. Domaniewskiej 45 (dalej: „my”), wpisana do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzo-
nego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział 
Gospodarczy po numerem KRS 0000002408. Nasze pozo-
stałe dane kontaktowe to e-mail: 
rodo.zgloszenia@polskapress.pl.
Inspektor Ochrony Danych
We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych oso-
bowych mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym 
przez nas inspektorem ochrony danych. Kontakt ten może 
nastąpić na adres e-mail: iod@polskapress.pl.
W jakim celu są nam potrzebne Państwa dane osobowe?
Państwa dane osobowe są nam potrzebne, by:
•  zawrzeć i wykonać umowę (jeśli dojdzie do zawarcia umowy), 
•  dokonać rozliczeń finansowych wynikających z tej umo-

wy, w tym wypełnić ciążące na nas obowiązki podatkowe 
i rachunkowe,

•  badać Państwa satysfakcję i opinię,
•  móc w razie potrzeby wykazać zasadność naszych rosz-

czeń, zrealizować nasze prawa lub obronić się przed rosz-
czeniami, korzystać z naszych uprawnień,

•  rozwijać i monitorować naszą działalność biznesową, m.in. 
poprzez wykonywanie wewnętrznych analiz i statystyk,

•  prowadzić działania marketingowe z zakresu marketingu 
bezpośredniego naszego i podmiotów trzecich polegające 
na informowaniu o różnych wydarzeniach (eventach), wy-
syłaniu spersonalizowanych ofert i treści w zakresie doty-
czącym działalności i oferowanych przez nas lub naszych 
partnerów produktów i usług.

Jeśli wyrażą Państwo dodatkową i dobrowolną zgodę wów-
czas będziemy mogli również:
•  przetwarzać Państwa dane w celu przedstawienia Pań-

stwu informacji handlowych i marketingowych na temat 

naszych towarów lub usług lub towarów i usług naszych 
partnerów za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń 
końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących 
lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Jeśli cofną Państwo zgodę na przetwarzanie danych w ce-
lach marketingowych lub wyrażą Państwo sprzeciw w tym 
zakresie wówczas będziemy przetwarzać Państwa dane 
przez dalsze 3 miesiące na tzw. liście Robinsonów tj. liście 
osób, które nie życzą sobie dalszych kontaktów marketingo-
wych z naszej strony.   
Jakie prawa Państwu przysługują?
Posiadają Państwo prawo do:
•  żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, 

prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia 
zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania,

•  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas 
Państwa danych osobowych na potrzeby marketingu 
bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwa-
rzania przez nas Państwa danych w celach marketingu 
bezpośredniego,

•  wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Pań-
stwa szczególną sytuacją – w przypadku przetwarzania 
danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnione-
go interesu. Jednakże w takiej sytuacji będziemy dalej 
przetwarzać Państwa dane osobowe w niezbędnym 
zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał ku temu 
uzasadniony powód, 

•  przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wyko-
naniem umowy lub na podstawie Państwa zgody.

Jeśli podstawą przetwarzania przez nas danych osobowych 
jest Państwa zgoda, wówczas posiadają Państwo prawo do 
cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody 
nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania 
przez nas danych osobowych, którego dokonaliśmy na pod-
stawie zgody przed jej cofnięciem.
Wszystkie powyżej wymienione uprawnienia mogą Pań-
stwo wykonać poprzez zwrócenie się na adres kontaktowy:  
rodo.zgloszenia@polskapress.pl albo pisemnie na nasz 
adres: Polska Press Sp. z o.o., ul. Domaniewska 45,  
02-672 Warszawa. 
Jeżeli nasze wyjaśnienia i działania okażą się niewystar-
czające lub wadliwe, mogą Państwo w każdej chwili wnieść 
skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pełna wersja Noty
Niniejsza Nota nie przedstawia wszystkich informacji na te-
mat przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych. 
Pełna wersja Noty dostępna jest na naszej stronie interne-
towej www.prywatnosc.polskapress.pl, a także w naszej 
siedzibie oraz w Biurach Ogłoszeń. 
Prześlemy Państwu pełną wersję noty na Państwa adres 
mailowy, jeżeli wyrażą Państwo takie życzenie i podadzą 
nam swój adres e-mail w tym celu. 


