
REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „ZOBACZ JAKA PROMOCJA” 

 

§ 1 

Definicje 

Zwroty pisane w niniejszym Regulaminie wielką literą rozumie się w sposób następujący: 

1) „Regulamin” - niniejszy regulamin Akcji promocyjnej; 

2) „Akcja promocyjna” - niniejsza Akcja promocyjna pod nazwą „Zobacz jaka promocja”, 

organizowana przez Organizatora, której warunki określa niniejszy Regulamin;  

3) „Organizator” - Komputronik S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Poznaniu (60-003) przy ul. 

Wołczyńskiej 37, KRS 0000270885, NIP 9720902729, REGON 634404229;  

4) „Sklep Internetowy” - sklep internetowy Organizatora dostępny pod adresem 

www.komputronik.pl; 

5) „Uczestnik” - osoba, która zgłosi się do uczestnictwa w Akcji promocyjnej na zasadach określonych 

w § 3 Regulaminu;  

6) „RODO” - Rozporządzenie 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. 

 

§ 2 

Informacje ogólne 

1. Organizator ogłasza Akcję promocyjną, której podstawę określa Regulamin.  

2. Udział w Akcji promocyjnej jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu. 

3. Akcja promocyjna trwa od dnia 29.03.2022 r. do 30.04.2022 r. lub do wyczerpania zapasów.   

 

§ 3 

Uczestnicy Akcji promocyjnej 

1. Akcja promocyjna jest skierowana wyłącznie do osób fizycznych, które spełniają łącznie niżej 

wymienione warunki:  

a) posiadają miejsce zamieszkania lub stałego pobytu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej; 

b) w dniu przystąpienia do Akcji promocyjnej ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność  

do czynności prawnych; 

c) zaakceptowały Regulamin.  

2. W Akcji promocyjnej nie mogą brać udziału: 

a) pracownicy Organizatora oraz osoby współpracujące z Organizatorem w sposób stały na innej 

podstawie niż stosunek pracy; 

b) najbliżsi członkowie rodzin pracowników i współpracowników Organizatora,  

tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi 

w stosunku przysposobienia; 

c) osoby, które brały udział w przygotowaniu lub prowadzeniu Akcji promocyjnej. 

3. Jeżeli Uczestnik nie spełnia warunków wskazanych powyżej, może być na każdym etapie Akcji 

promocyjnej wykluczony przez Organizatora. W przypadku, gdy taki Uczestnik otrzyma Nagrodę, 

Organizator będzie zwolniony z obowiązku wydania Nagrody lub będzie mógł żądać jej zwrotu na 

koszt Uczestnika. 

4. Udział w Akcji promocyjnej jest dobrowolny i nieodpłatny.  

http://www.komputronik.pl/


§ 4 

Zasady przebiegu Akcji promocyjnej oraz przyznawania Nagród 

1. Promocją objęte są wskazane w załączniku do Regulaminu komputery marki Komputronik. 

2. Akcja promocyjna polega na nagrodzeniu każdego Uczestnika za zakup wymienionego w 

załączniku do Regulaminu komputera Nagrodą w postaci możliwości zakupu za 1 zł monitora marki 

Samsung C27F390FHRX  [FreeSync] o wartości 749 zł lub monitora marki Samsung C24F390FHRX 

[FreeSync] o wartości 586 zł.  

3. O tym, który z dwóch wyżej wymienionych monitorów zostanie przyznany Uczestnikowi w ramach 

Nagrody, decyduje treść załącznika do Regulaminu, gdzie do wymienionych tam modeli 

komputerów marki Komputronik został już przypisany jeden z wyżej wymienionych monitorów.  

4. Uczestnik jest zobowiązany do odbioru Nagrody w momencie dokonywania zakupu komputera 

marki Komputronik wymienionego w załączniku do Regulaminu. Jeżeli Uczestnik nie odbierze 

Nagrody w momencie dokonywania zakupu komputera marki Komputronik wymienionego w 

załączniku do Regulaminu, wówczas Organizator jest zwolniony z obowiązku jej wydania.  

5. Uczestnik może dokonać zakupu produktów objętych Akcją promocyjną za pomocą Sklepu 

internetowego lub w dowolnym Salonie Komputronik.  

6. Każdy Uczestnik może zakupić maksymalnie dwa produkty objęte Akcją promocyjną i tym samym 

otrzymać maksymalnie 2 Nagrody, zgodnie z treścią powyższych postanowień.  

7. W przypadku skorzystania przez Uczestnika z prawa do odstąpienia od umowy zawartej na 

odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w zakresie produktów objętych Akcją promocyjną, 

Uczestnik zobowiązany jest do zwrotu zarówno komputera, jak i monitora.  

 

§ 5 

Reklamacje 

1. Reklamacje dotyczące przebiegu Akcji promocyjnej mogą być zgłaszane przez Uczestników za 

pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@komputronik.pl w czasie trwania Akcji 

promocyjnej.  

2. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania. O wyniku reklamacji 

reklamujący Uczestnik zostanie powiadomiony za pomocą poczty elektronicznej.  

3. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji jest ostateczna.  

 

§ 6 

Dane osobowe 

1. Administratorem danych osobowych jest Komputronik S.A. w restrukturyzacji  

z siedzibą w Poznaniu przy ul. Wołczyńskiej 37, wpisana do rejestru przedsiębiorców 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy 

pod numerem KRS 0000270885, posiadająca NIP 9720902729, kapitał zakładowy w pełni opłacony 

979.397, 40 zł, z którym Uczestnik może kontaktować się pod adresem e-mail 

iodo@komputronik.pl. 

2. Inspektorem ochrony danych jest Krzysztof Jankowski - iodo@komputronik.pl.  

3. Dane przetwarzane będą w celu: 

a) przeprowadzenia Akcji promocyjnej, w tym wydania nagrody oraz dopełnienia obowiązków 

podatkowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 

b) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 

c RODO); 
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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). 

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. 

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

że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO. 

6. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 

7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

8. Źródłem danych osobowych jest informacja od Uczestnika. 

9. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Akcji 

promocyjnej. 

10. W  związku  z  prowadzeniem  Akcji promocyjnej od  Uczestników  zbierane  będą  następujące  

dane osobowe Uczestników: imię i nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, nr telefonu. Dane 

będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Akcji promocyjnej i wręczenia Nagrody.  

11. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu wskazanego w ust. 3, 

lecz nie dłużej niż przez okres 5 lat od zakończenia Akcji promocyjnej ze skutkiem na koniec roku 

kalendarzowego.  

 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne nieleżące po 

stronie Organizatora, które mogą mieć wpływ na spełnienie warunków uczestnictwa  

w Akcji promocyjnej oraz jej przebieg. 

2. Akcja promocyjna odbywa się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Prawem właściwym dla Akcji 

promocyjnej jest prawo polskie. 

3. Uczestnicy nie są uprawnieni do żądania wymiany Nagrody na gotówkę lub nagrodę innego 

rodzaju. Uczestnikom nie przysługuje prawo do przeniesienia prawa do uzyskania Nagrody na 

osoby trzecie. 

4. Wszelkie informacje o Akcji promocyjnej zawarte w jakichkolwiek innych materiałach, w 

szczególności w handlowych i reklamowych, mają jedynie charakter pomocniczy. 

5. Wszelkie spory związane z Akcją promocyjną będą rozstrzygane przez sąd właściwy ze względu na 

siedzibę Organizatora. 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik: lista komputerów marki Komputronik objętych Akcją promocyjną.  



 KOD SYSTEMOWY 

1 ZKK-IX500-KTR-213 

2 ZKK-IX500-KTR-175 

3 ZKK-IX500-KTR-087 

4 ZKK-IX500-KTR-279 

5 ZKK-IX500-KTR-246 

6 ZKK-IX500-KTR-234 

7 ZKK-IX500-KTR-247 

8 ZKK-IX500-KTR-226 

9 ZKK-IX500-KTR-219 

10 ZKK-IX500-KTR-283 

11 ZKK-IX500-KTR-282 

12 ZKK-IX500-KTR-278 

13 ZKK-IX500-KTR-223 

14 ZKK-IX500-KTR-210 

15 ZKK-SX300-KTR-090 

16 ZKK-PX500-KTR-112 

17 ZKK-PX300-KTR-074 

18 ZKK-IX500-KTR-334 

19 ZKK-IX500-KTR-318 

20 ZKK-IX320-KTR-006 

21 KOM-N-X300-KTR-030 

22 ZKK-IX500-KTR-303 

23 ZKK-IX500-KTR-304 

24 ZKK-IX500-KTR-306 

25 ZKK-PX500-KTR-108 

26 ZKK-IX500-KTR-200 

27 ZKK-IX700-KTR-124 

28 ZKK-IX700-KTR-125 

29 ZKK-IX500-KTR-271 

30 ZKK-IX500-KTR-204 

31 ZKK-UX700-KTR-034 

32 ZKK-PBA-KTR-138 

33 ZKK-IX500-KTR-263 

34 ZKK-IX700-KTR-137 

35 ZKK-IX500-KTR-229 

36 ZKK-PBA-KTR-142 

37 ZKK-UX700-KTR-025 

38 ZKK-IR550-KTR-043 

39 ZKK-PBA-KTR-140 

40 ZKK-IX700-KTR-140 

41 ZKK-UX700-KTR-092 

42 ZKK-UX700-KTR-088 

43 ZKK-PX500-KTR-128 

44 ZKK-IR550-KTR-040 

 


