
REGULAMIN PROGRAMU POLECEŃ 

DLA KLIENTÓW SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.KOMPUTRONIK.PL 

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.1. Organizatorem Programu Poleceń oraz Fundatorem Nagród jest spółka pod firmą 

Komputronik S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Poznaniu w (60-003), ul. Wołczyńska 37, 

kapitał zakładowy 979 397,40 PLN, 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: sklep@komputronik.pl,  (dalej: Organizator lub 

Komputronik).  

1.2. Niniejszy Program Poleceń skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i innych 

podmiotów korzystających ze Sklepu Internetowego Organizatora. Program Poleceń 

organizowany jest w Sklepie Internetowym Organizatora dostępnym pod adresem 

www.komputronik.pl/ z wykorzystaniem Aplikacji Refericon.  

 

2. DEFINICJE: 

 

2.1. Określenie użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:  

2.1.1. APLIKACJA REFERICON - aplikacja służąca do marketingu referencyjnego 

dostarczana przez REFERICON Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-775), ul. Wielka 

18/12, kapitał zakładowy 100.000,00 PLN, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000668107, NIP 

7831755621, REGON 366778428 i umożliwiająca Organizatorowi oraz Uczestnikom 

korzystanie z Programu Poleceń w Sklepie Internetowym. Aplikacja prezentowana jest na 

stronie Sklepu Internetowego w postaci charakterystycznej ikony oraz widgetu 

umożliwiającego przesłanie Polecenia.  

2.1.2. POLECAJĄCY – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności 

prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także 

osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba 

prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa 

przyznaje zdolność prawną; - która zamierza uczestniczyć lub uczestniczy w Programie 

Poleceń poprzez przesłanie Polecenia Sklepu Internetowego Poleconemu.  

2.1.3. POLECONY – wskazana przez Polecającego (1) osoba fizyczna posiadająca pełną 

zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy 

powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do 

czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca 

osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - której Polecający przesłał 

Polecenie Sklepu Internetowego.  

2.1.4. LAUREAT – Polecający nagrodzony za największą liczbę Poleceń. 



2.1.5. POLECENIE – przesłanie Poleconemu przez Polecającego informacji  - linku                     

w postaci adresu URL o Sklepie Internetowym za pomocą Aplikacji Refericon.  

2.1.6. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, 

poz. 93 ze zm.).  

2.1.7. ORGANIZATOR, SPRZEDAWCA, FUNDATOR NAGRÓD –spółka pod firmą 

Komputronik S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Poznaniu (60-003), ul. Wołczyńska 37, 

kapitał zakładowy 979 397,40 PLN, 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: sklep@komputronik.pl, numer telefonu: +48 (61) 

668 00 00.  

2.1.8. PROGRAM POLECEŃ – program poleceń organizowany przez Organizatora zgodnie 

z niniejszym Regulaminem.  

2.1.9. REGULAMIN – niniejszy regulamin Programu Poleceń.  

2.1.10. SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Organizatora dostępny pod adresem 

internetowym www.komputronik.pl/, w którym organizowany jest niniejszy Program Poleceń. 

2.1.11. Polecający może przystąpić do Programu Poleceń wyrażając chęć przystąpienia do 

Programu Poleceń poprzez przesłanie Polecenia za pomocą Aplikacji Refericon dostępnej 

na stronie Sklepu Internetowego wybranemu przez siebie Poleconemu.  

 

3. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE POLECEŃ 

3.1. Uczestnikiem Programu Poleceń może być każdy Polecający. Udział w Programie 

Poleceń jest dobrowolny.  

3.2. Polecający uczestniczący w Programie Poleceń obowiązany jest do podawania danych 

zgodnych ze stanem faktycznym.  

3.3. Polecający obowiązany jest uczestniczyć w Programie Poleceń w sposób zgodny                 

z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, danych 

osobowych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Organizatora, Poleconych oraz 

innych osób trzecich. Polecającego obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze 

bezprawnym oraz podawania fałszywych danych Poleconych i danych nieistniejących 

podmiotów jako Poleconych.  

3.4. W Konkursie nie mogą brać udziału:  

a. pracownicy Organizatora,  

b. osoby współpracujące z Organizatorem w sposób stały na innej podstawie niż stosunek 

pracy;  

c. najbliżsi członkowie rodzin pracowników i współpracowników Organizatora, tj. wstępni, 

zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi                        

w stosunku przysposobienia;  

d. osoby, które brały udział w przygotowaniu lub prowadzeniu Konkursu, w szczególności 

członkowie komisji konkursowej.  



4. WARUNKI PROGRAMU POLECEŃ 

 

4.1. Program Poleceń obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2021 r. do końca dnia 30 czerwca 2021 

r. i został podzielony na dwie edycje: 

a. edycja kwiecień 2021 r., trwająca od 1 kwietnia 2021 r. do końca dnia 30 kwietnia 2021 r.,                    

do którego maksymalnie można wysyłać Polecenia;  

b. edycja maj 2021 r., trwająca od 1 maja 2021 r. do końca dnia 31 maja 2021 r.,                  

do którego maksymalnie można wysyłać Polecenia. 

c. edycja czerwiec 2021 r., trwająca od 1 czerwca 2021 r. do końca dnia 30 czerwca 2021 r.,                  

do którego maksymalnie można wysyłać Polecenia. 

4.2 Każdy Polecający może wziąć udział w każdej z edycji, a ramach jednej edycji Programu 

Poleceń może wysłać dowolną ilość Poleceń. Jednak jeden Polecający może być 

nagrodzony w ramach jednej edycji Programu Poleceń tylko jedną nagrodą. 

4.3. Polecenie może nastąpić jedynie prawdziwemu Poleconemu. Polecający nie może 

wykorzystywać Programu Poleceń do wysyłania Poleceń z wykorzystaniem fałszywych 

danych Poleconych lub faktycznie nieistniejącym podmiotom jako Poleconym.  

4.4. Polecający może przesłać danemu Poleconemu jedynie jedno Polecenie.  

 

5. WARUNKI OTRZYMANIA NAGRODY GŁÓWNEJ 

 

5.1 Punkty za Polecenia zostaną przyznane w sposób następujący:  

a. Polecenie za pomocą adresu e-mail w Aplikacji Refericon: 20 PKT  

b. Polecenie za pomocą linku w Aplikacji Refericon: 10 PKT  

c. Polecenie za pomocą linku z Facebooka w Aplikacji Refericon: 10 PKT  

d. Dokonanie zakupu przez Poleconego z pomocą Aplikacji Refericon 200 PKT  

5.2 Rozstrzygnięcie Programu Poleceń zostanie dokonane na bazie tabeli zliczającej liczbę 

Poleceń wykonanych przez użytkowników znajdującej się na stronie: 

//www.komputronik.pl/lp/polecaj-komputronik-wygraj-w-konkursie/  

5.3 W przypadku, kiedy dwóch uczestników osiągnie taki sam wynik punktowy, wyżej 

klasyfikowany będzie uczestnik, który wynik ten osiągnął jako pierwszy. 

5.4 Rozstrzygnięcie konkursu i wyłonienie Laureatów, którzy otrzymają nagrody nastąpi                

w każdej edycji Programu Poleceń nie później niż w ciągu 14 dni roboczych począwszy              

od zakończenia danej edycji.  

5.5 Uczestnicy którzy spełnili wszystkie warunki uczestnictwa w Programie Poleceń zostaną 

powiadomieni przez Organizatora o przyznaniu nagrody poprzez przesłanie wiadomości na  

adres e-mail podany  w Aplikacji Refericon.  

 



5.6 Jeśli w ciągu 5 dni roboczych od powiadomienia o zwycięstwie Polecający będący 

Laureatem nie prześle do Organizatora mailem, zachowując ciągłość korespondencji, 

informacji o swoim imieniu, nazwisku i adresie fizycznym, znajdującym się na terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej, pod którym ma odbierać nagrodę, traci prawo do jej otrzymania.   

W takim wypadku nagroda zostanie przekazana Polecającemu znajdującemu się w tabeli 

wyników na kolejnym miejscu w stosunku do osoby która nie potwierdziła odbioru nagrody. 

W takiej sytuacji nowy zwycięzca zostanie powiadomiony o powyższym fakcie. W takim 

przypadku odpowiednie zastosowanie znajdzie postanowienie zawarte w ust. 5.5 powyżej.  

5.7 Nagroda będzie przekazana zwycięzcom za pośrednictwem firmy kurierskiej w ciągu 30 

dni roboczych licząc od daty zakończenia danej edycji konkursu (ust.4.1 Regulaminu)            

na wskazany przez niego adres. Dostarczenie nagrody może nastąpić wyłącznie na adres 

uczestnika znajdujący się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

5.8 Dla zwycięzców każdej z edycji zostaną przyznane następujące nagrody:  

a. 1 miejsce – karta podarunkowa o wartości 400,00 zł (słownie: czterysta zł), oraz nagroda 

pieniężna w wysokości 45,00 zł (słownie: czterdzieści pięć zł) za zajęcie zwycięskiego 

miejsca w konkursie. Łączna wartość nagrody wynosi 445,00 zł (słownie: czterysta 

czterdzieści pięć zł). Nagroda pieniężna w wysokości 45,00 złotych (słownie: czterdzieści 

pięć zł) nie podlega wypłacie i zostanie przekazana przez Organizatora na konto właściwego 

Urzędu Skarbowego tytułem zapłaty podatku dochodowego od wygranej, zgodnie z ustawą    

o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zwycięzca nagrody jest obowiązany wypełnić,  

w obecności kuriera, protokół odbioru w celu odprowadzenia podatku, co stanowi warunek 

przekazania nagrody. 

b. 2 miejsce – karta podarunkowa o wartości 300,00 zł (słownie: trzysta zł), oraz nagroda 

pieniężna w wysokości 34,00 zł (słownie: trzydzieści cztery zł) za zajęcie drugiego miejsca   

w konkursie. Łączna wartość nagrody wynosi 334,00 zł (słownie: trzysta trzydzieści cztery 

zł). Nagroda pieniężna w wysokości 34,00 złotych (słownie: trzydzieści cztery zł) nie podlega 

wypłacie i zostanie przekazana przez Organizatora na konto właściwego Urzędu 

Skarbowego tytułem zapłaty podatku dochodowego od wygranej, zgodnie z ustawą o 

podatku dochodowym od osób fizycznych. Zwycięzca nagrody jest obowiązany wypełnić,     

w obecności kuriera, protokół odbioru w celu odprowadzenia podatku, co stanowi warunek 

przekazania nagrody.  

c. 3 miejsce – karta podarunkowa o wartości 200,00 zł (słownie: dwieście zł), oraz nagroda 

pieniężna w wysokości 23,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy zł) za zajęcie trzeciego miejsca w 

konkursie. Łączna wartość nagrody wynosi 223,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia trzy zł). 

Nagroda pieniężna w wysokości 23,00 złotych (słownie: dwadzieścia trzy zł) nie podlega 

wypłacie i zostanie przekazana przez Organizatora na konto właściwego Urzędu 

Skarbowego tytułem zapłaty podatku dochodowego od wygranej, zgodnie z ustawą o 

podatku dochodowym od osób fizycznych. Zwycięzca nagrody jest obowiązany wypełnić,        

w obecności kuriera, protokół odbioru w celu odprowadzenia podatku, co stanowi warunek 

przekazania nagrody. 

5.9 Punkty są przyznawane tylko za unikalne polecenia, których odbiorcy nie odwiedzili 

strony www Organizatora – www.komputronik.pl w przeciągu 30 dni od dnia rozpoczęcia 

danej edycji Programu Poleceń (ust.4.1 Regulaminu). 

5.10 Nagrody nie będą podlegały wymianie na gotówkę ani na inne nagrody. Nie jest również 

możliwe odstąpienie prawa do nagrody na rzecz osób trzecich.  

 



6. DANE OSOBOWE 

 

6.1 Administratorem danych osobowych spółka pod firmą spółka pod firmą Komputronik S.A. 

w restrukturyzacji z siedzibą w Poznaniu (60-003), ul. Wołczyńska 37, kapitał zakładowy 979 

397,40 PLN, 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, z 

którym możesz kontaktować się pod adresem e-mailowym: iodo@komputronik.pl. 

6.2 Inspektorem ochrony danych jest Krzysztof Jankowski,  krzysztof.jankowski@litwic.pl.  

6.3 Dane przetwarzane będą w celu: 

a. przeprowadzenia programu poleceń opisanego w niniejszym Regulaminie (na podstawie 

art. 6 ust. 1 lit. a RODO) 

b. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (na podstawie art. 6 ust.  

1 lit. c RODO); 

c. marketingu produktów lub usług własnych, w tym spersonalizowanych (na podstawie art.      

6 ust. 1 lit. f RODO); 

d. dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

6.4 Każdy Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu 

Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego, prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania 

(jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej cofnięciem; 

6.5 Każdy Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna,                  

że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO; 

6.6 Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 

6.7 Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej. 

6.8 Źródłem danych osobowych jest informacja od Uczestnika programu poleceń. 

6.9 Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych przez 

Organizatora. 

6.10 W  związku  z  prowadzeniem  programu  od  uczestników  zbierane  będą  następujące  

dane osobowe uczestników: imię i nazwisko, adres mailowy, adres dostarczenia nagrody, 

numer telefonu do kontaktu z kurierem, dane niezbędne do zgłoszenia podatku właściwemu 

Urzędowi Skarbowemu. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia programu 

poleceń oraz wręczenia nagród. 

6.11 Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu 

wskazanego w ust.6.3 nie dłużej niż przez okres 3 lat. 

 



7. WARUNKI REZYGNACJI Z PROGRAMU POLECEŃ 

 

7.1. Polecający może w każdej chwili i bez podania przyczyny zrezygnować z uczestnictwa 

w Programie Poleceń poprzez przesłanie stosownego oświadczenia do Organizatora na 

przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@komputronik.pl lub też 

pisemnie na adres: ul. Wołczyńska 37, 60-003 Poznań Polska. Rezygnacja następuje ze 

skutkiem natychmiastowym. Polecający może złożyć także swoje żądanie rezygnacji                   

z uczestnictwa w Programie Poleceń na adres poczty elektronicznej Aplikacji Refericon: 

pawel@refericon.pl.  

 

8. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

8.1 Reklamacje dotyczące niezgodności przebiegu Konkursu z niniejszym Regulaminem 

należy składać Organizatorowi w formie e-mailowej na adres sklep@komputronik.pl lub 

listownie na adres siedziby Organizatora   w terminie 14 dni od dnia zakończenia każdej z 

edycji konkursu. Polecający może złożyć także swoją reklamację na adres poczty 

elektronicznej Aplikacji Refericon: pawel@refericon.pl.                                                         

8.2. Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności 

dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia 

nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji 

przez Organizatora. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i 

nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu 

reklamacji.  

8.3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Organizatora następuje niezwłocznie,                   

nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.  

 

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

9.1. Prawem właściwym dla Programu Poleceń jest prawo polskie i język polski.  

9.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa 

polskiego. 


