
Regulamin akcji  

„Aukcja Holenderska” 

 

§1  

Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się akcja pn. "Aukcja Holenderska" 

zwana dalej Akcją, Aukcją. 

 

§2  

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem Akcji jest Komputronik S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Poznaniu przy ul. 
Wołczyńskiej 37, kapitał zakładowy 979 397,40 zł, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy Poznań -  Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000270885, NIP 9720902729, REGON 634404229, adres 
poczty elektronicznej: office@komputronik.pl, posiadająca status dużego przedsiębiorcy  (dalej: 
Organizator lub Komputronik.  

2. Akcja, ograniczona jest do sprzedaży na www.komputronik.pl, zakładka outlet. (zwany Sklepem 
Internetowym) Organizatora. 

Uczestnikiem niniejszej Akcji mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do 

czynności prawnych, dokonujące na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie zakupu w 

charakterze konsumenta w rozumieniu art. 22¹ kodeksu cywilnego w ilościach detalicznych na cele 

prywatne asortymentu wskazanego w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu za pośrednictwem 

sklepu internetowego Organizatora - https://www.komputronik.pl/lp/sprzet-za-1zl-teraz-to-mozliwe/ 

3.  

4. W akcji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz osoby stale współpracujące z 
Organizatorem na innej podstawie niż umowa o pracę oraz członkowie ich rodzin. Przez członków 
rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku 
przysposobienia. 

5. Uczestnictwo w Akcji jest dobrowolne i nieodpłatne. 

6. Akcja odbywa się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

 

§3  

Okres obowiązywania akcji 

Akcja rozpoczyna się z dniem 23.11.2022 r. i trwa przez kolejne 21 dni do dnia13.12.2022 r. bądź do 

momentu, w którym jeden z Uczestników dokona zakupu danego towaru lub do wyczerpania 

produktów objętych akcją.  

http://www.komputronik.pl/
https://www.komputronik.pl/lp/sprzet-za-1zl-teraz-to-mozliwe/


 

 

§4  

Zasady akcji  

1. „Aukcja holenderska” to rodzaj aukcji, w trakcie której cena jest stopniowo obniżana w miarę 

odliczania zegara, stąd niekiedy nazwa „aukcji zegarowej”, odliczanie zegara ma charakter 

wsteczny. W naszej akcji pn. „Aukcja holenderska” prawo nabycia towaru po cenie wskazanej 

na liczniku zegara ma osoba (klient), która za pośrednictwem sklepu internetowego 

Organizatora jako pierwsza złoży ofertę nabycia towaru po wyświetlonej/widocznej w danym 

momencie cenie. 

2. W trakcie kolejnych 21 dni naszej akcji pn. „Aukcja holenderska”, będziemy 

stopniowo/codziennie obniżać ceny wybranych produktów, których wykaz wraz z cenami 

wyjściowymi oraz cenami w poszczególnych dniach trwania akcji stanowi Załącznik nr 1 do 

niniejszego regulaminu.   

3. Każda aukcja obejmuje pojedynczy produkt, którego cena minimalna w 21 dniu aukcji zgodnie 

z założeniem wyniesie tylko 1 zł, o ile akcja nie zakończy się wcześniej o czym mowa w §3.  

 

§5  

Zasady organizacji Akcji dla sklepu internetowego www.komputronik.pl 

1. Akcja nie łączy się z innymi promocjami. 

 

§6 
Reklamacje 

1. Wszelkie reklamacje w związku z uczestnictwem w Akcji powinny być zgłaszane w formie 

pisemnej, przesyłane listem poleconym na adres: Komputronik S.A. w restrukturyzacji,  

ul. Wołczyńska  37, 60-003 Poznań, z dopiskiem: „Aukcja Holenderska” w terminie 14 dni od 

dnia zakończenia Promocji (decyduje data stempla pocztowego) lub przesłane na adres e-mail: 

office@komputronik.pl,  z podaniem numer Zamówienia i dopiskiem: „Aukcja Holenderska”, 

w powyższym terminie. 

2. Złożone przez uczestników Akcji promocyjnej reklamacje będą rozpatrywane przez 

Organizatora, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. 

 

§7 
Dane osobowe 

 
1. Administratorem danych osobowych, a więc podmiotem decydującym o celach i 

sposobach przetwarzania danych osobowych przekazywanych przez Uczestników Akcji jest 

Organizator, tj. Komputronik S.A. w restrukturyzacji  z siedzibą w  Poznaniu  przy  ul. 

http://www.komputronik.pl/


Wołczyńskiej 37, 60-003 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego  

przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto  i Wilda w Poznaniu,  VIII Wydział  Gospodarczy  

Krajowego  Rejestru   Sądowego   :pod   numerem   KRS: 0000270885, NIP: 9720902729, 

adres e-mail: sklep@komputronik.pl 

2. We wszelkich sprawach dotyczących postępowania z danymi osobowymi można 

kontaktować się z ustanowionym przez Organizatora Inspektorem Danych Osobowych, 

którym jest pan Krzysztof Jankowski (email: iodo@komputronik.pl) ]. 

3. Dane osobowe podane przez Uczestników Akcji w związku ze zgłoszeniem udziału w Akcji 

przetwarzane są przez Organizatora wyłącznie w  celu  realizacji Akcji oraz rozpoznawania 

ewentualnych reklamacji,  na  podstawie  art. 6 ust. 1 lit.   b) oraz c) Rozporządzenia 

Parlamentu  Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679  z dnia  27  kwietnia   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   (dalej   

zwane   Rozporządzeniem), tj. na podstawie zawarcia umowy sprzedaży Produktu oraz 

rozpoznawania ewentualnych reklamacji. Oznacza to, że Organizator będzie przetwarzał 

podane dane osobowe tylko w związku z realizacją Akcji wobec osób, które wyrażą 

dobrowolną chęć wzięcia w niej udziału. 

4. Podanie danych osobowych przez Uczestnika Akcji w niezbędnym i minimalnym zakresie 

ma charakter dobrowolny, jednak jest konieczne do wzięcia udziału w Akcji. 

Nieprzekazanie danych osobowych na potrzeby Akcji uniemożliwi wzięcie udziału w Akcji  

5. Dane osobowe będą przechowywane przez cały okres trwania Akcji oraz przez czas 

niezbędny do dochodzenia roszczeń, obrony przed nimi.  

6. Uczestnik Akcji ma prawo żądania od Organizatora dostępu do swoich danych osobowych, 

ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania swoich danych osobowych. 

7.  Dane osobowe nie będą przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.Dane 

osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Osoba, której dane dotyczą 

nie podlega profilowaniu. 

8. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Uczestnika narusza 

przepisy RODO. 

§9 

Postanowienia końcowe 

1. Treść niniejszego regulaminu znajduje się: 

A) w siedzibie Organizatora 

B) na stronie internetowej Organizatora - https://www.komputronik.pl/lp/sprzet-za-1zl-

teraz-to-mozliwe/ 

 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, w tym w zakresie prawa 

odstąpienia od umowy – zastosowanie mają zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego 

Komputronik, dostępnego pod adresem: https://www.komputronik.pl/media/pl-

komputronik/staticPages/sklep/regulamin.pdf oraz przepisy powszechnie 

obowiązujące. 

 

mailto:sklep@komputronik.pl
https://www.komputronik.pl/lp/sprzet-za-1zl-teraz-to-mozliwe/
https://www.komputronik.pl/lp/sprzet-za-1zl-teraz-to-mozliwe/


3. W sprawach nieuregulowanych ww. regulaminami zastosowanie mają przepisy 

Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw. 

 

Załącznik nr 1 

 

Wykaz produktów objętych akcją. 

 

HP 15s-eq2135nw (4Y0V0EA) Srebrny 
[oferta Outlet] 

LT-WYP-HP-1592   

  

23.lis                        2 280 zł  

24.lis                        2 270 zł  

25.lis                        2 250 zł  

26.lis                        2 220 zł  

27.lis                        2 200 zł  

28.lis                        2 170 zł  

29.lis                        2 150 zł  

30.lis                        2 100 zł  

01.gru                        2 000 zł  

02.gru                        1 950 zł  

03.gru                        1 900 zł  

04.gru                        1 850 zł  

05.gru                        1 800 zł  

06.gru                        1 700 zł  

07.gru                        1 600 zł  

08.gru                        1 500 zł  

09.gru                        1 400 zł  

10.gru                        1 000 zł  

11.gru                           800 zł  

12.gru                           400 zł  

13.gru                                1 zł  

  

  
ASUS ROG Strix G15 G513IE-HN003T - 
1TB M.2 PCIe | 32GB [oferta Outlet]  

LT-WYP-ASU-3421  

  

23.lis                        4 930 zł  

24.lis                        4 900 zł  

25.lis                        4 870 zł  

26.lis                        4 850 zł  

27.lis                        4 820 zł  

28.lis                        4 800 zł  

29.lis                        4 790 zł  



30.lis                        4 770 zł  

01.gru                        4 730 zł  

02.gru                        4 700 zł  

03.gru                        4 680 zł  

04.gru                        4 500 zł  

05.gru                        4 000 zł  

06.gru                        3 500 zł  

07.gru                        3 000 zł  

08.gru                        2 500 zł  

09.gru                        2 000 zł  

10.gru                        1 500 zł  

11.gru                        1 000 zł  

12.gru                           500 zł  

13.gru                                1 zł  

  

  
Komputronik Ultimate X711 [F2] [oferta 

Outlet] 

ZKK-UX700-KTR-097  

  

23.lis                      10 300 zł  

24.lis                      10 200 zł  

25.lis                      10 100 zł  

26.lis                        9 900 zł  

27.lis                        9 700 zł  

28.lis                        9 600 zł  

29.lis                        9 500 zł  

30.lis                        9 300 zł  

01.gru                        9 150 zł  

02.gru                        9 000 zł  

03.gru                        8 800 zł  

04.gru                        8 400 zł  

05.gru                        8 200 zł  

06.gru                        8 000 zł  

07.gru                        7 000 zł  

08.gru                        6 000 zł  

09.gru                        5 000 zł  

10.gru                        4 000 zł  

11.gru                        3 000 zł  

12.gru                        2 000 zł  

13.gru                                1 zł  
 

 


