
Regulamin Promocji 
  

Promocja  „Zrób zakupy za 1000 zł. Odbierz podwójny bilet do kina”  
 

§ 1.  
Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się sprzedaż 

promocyjna  Promocja  „Zrób zakupy za 1000 zł. Odbierz podwójny bilet do 

kina”  , zwana dalej Akcją lub Promocją. 

§ 2. 
  

Definicje. 
  

1. Sprzedaż premiowa/Akcja - w rozumieniu niniejszego regulaminu 

oznacza akcję promocyjną organizowaną i prowadzoną na zasadach 

opisanych w niniejszym regulaminie. 

2. Organizator - Adprime Sp. z o.o.  z  siedzibą  w  Warszawie (kod  

pocztowy 04-036), przy al. Stanów Zjednoczonych 34/72, wpisana do 

rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział 

Gospodarczy pod nr 0000428749., zwana dalej „Organizatorem”. 

3. Organizator działa na zlecenie i rzecz Fundatora. 

4. Fundator - Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Wołczyńskiej 

37, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy w Poznaniu , VIII  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS 0000270885; NIP 972-09-02-729; REGON 

634404229 

5. Wydającym nagrody w Sprzedaży premiowej jest Organizator. 

6. Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca miejsce zamieszkania 

na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej biorąca udział w Akcji, która 

zapoznała się z treścią niniejszego regulaminu i zaakceptowała jego 

postanowienia oraz spełniła wszystkie warunki w nim określone. Do 

Sprzedaży premiowej mogą przystąpić także osoby prowadzące 

jednoosobową działalność gospodarczą. 

7. W Sprzedaży premiowej nie mogą uczestniczyć osoby będące 

pracownikami Organizatora oraz Fundatora, a także członkowie rodzin 

tych pracowników. Za członków rodziny uznaje się małżonka, wstępnych, 



zstępnych, rodzeństwo oraz osoby pozostające w stosunku 

przysposobienia. 

§ 3. 
 . 

Czas trwania  Akcji. 
  

 Akcja rozpoczyna się 20 września 2019 r. i trwa do dnia 06 paźdzernika 

2019 r. lub do wyczerpania nagród (zaproszeń do kina). 

§ 4. 
  

Zasady promocji 
  

1. Akcja polega na możliwości otrzymania podwójnego zaproszenia  do kina, 

zwanego dalej voucherem, po zrealizowaniu zakupów w sklepach 

Komputronik lub na Komputronik.pl  za kwotę  1000zł brutto . 

2. Warunkiem otrzymania vouchera jest zakup, za kwotę 1000zł brutto, w 

sklepie internetowym pod adresem www.komputronik.pl lub w sklepach 

stacjonarnych marki Komputronik oraz poprawna rejestracja zakupu na 

stronie www.voucherkomputronik.pl  

3. Fundator ufundował  500szt voucherów.  

4. Fundatorem nagród w postaci voucherów, jest Organizator, który 

współorganizuje sprzedaż premiową. 

 
§ 5. 

 
Uzyskanie vouchera. 

  
1. Klient otrzymuje prawo do otrzymania vouchera po rejestracji zakupu 

produktu promocyjnego, o którym mowa w § 4. pkt 2 w systemie 

vocherkomputronik.pl po spełnieniu wymogów przewidzianych niniejszym 

regulaminem. 

2. Po weryfikacji zgłoszenia, voucher zostaje przesłana na wskazany adres 

podany w formularzu zgłoszeniowym w ciągu 31 dni roboczych od daty 

rejestracji i jej pozytywnej weryfikacji. 

3. W razie zwrotu towaru, uprawniającego do otrzymania vouchera, 

użytkownik traci prawo do jej otrzymania. 

4. Użytkownik nie ma prawa zwrotu vouchera.  
 
 

http://www.komputronik.pl/


 
 

§ 6. 
 

Reklamacje. 
  

1. Reklamacje dotyczące Akcji należy składać na adres 

sklep@komputronik.pl podając numer Zamówienia. 

2. Złożone przez uczestników Akcji promocyjnej reklamacje będą 

rozpatrywane przez Organizatora, nie później niż w terminie 30 dni od 

daty otrzymania reklamacji. 

3. Voucher nie podlega wymianie na inny produkt lub ekwiwalent pieniężny 

oraz reklamacji. 

4. Decyzja Organizatora w sprawie zgłoszonej reklamacji jest ostateczna. 

 
§ 7. 

 
Postanowienia końcowe. 

 
1. Treść niniejszego regulaminu znajduje się: 

a. w siedzibie Organizatora; 

b. na stronie internetowej www.voucherkomputronik.pl ; 

c. na stronie www.komputronik.pl ; 

d. w siedzibie Fundatora. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie 

mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany produktów biorących 

udziału w promocji. 

 

§ 8. 
 

Dane osobowe. 
 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Fundator. 

2. Dane osobowe, które mogą być przetwarzane w związku z Akcją to: 

 Imię i nazwisko; 

 PESEL; 

 Adres zamieszkania/pobytu/korespondencyjny/do wysyłki; 

 Nr telefonu 

 Adres email 

mailto:sklep@komputronik.pl
http://www.voucherkomputronik.pl/
http://www.komputronik.pl/


 Cookies; 

 Nr karty kredytowej; 

 Miejsce zakupu towaru;   

 Nr faktury VAT/paragonu; 

3. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przez Administratora i 

Organizatora przy zachowaniu zasad określonych w odpowiednich 

przepisach. 

4. Organizator będzie prowadził ewidencję Uczestników Sprzedaży Premiowej, 

którzy otrzymali nagrody. 

5. Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie wyłącznie dane 

osobowe wyraźnie wskazane w formularzu zgłoszenia. Zgoda na 

przetwarzanie danych jest dobrowolna, jednakże konieczna do wzięcia 

udziału w Sprzedaży premiowej. Uczestnik podpisując zgłoszenie wyraża 

zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu i zakresie wskazanym 

powyżej poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu 

zgłoszeniowym. 

6. Organizator ani Fundator nie ponoszą odpowiedzialności za zmianę 

miejsca zamieszkania lub zmianę podanego przez Uczestnika adresu do 

korespondencji, jak również za zmiany innych danych uniemożliwiających 

prawidłowe zawiadomienie Uczestnika. Uczestnicy, których dane osobowe 

uległy zmianie po podaniu ich do wiadomości Organizatora, są 

zobowiązani niezwłocznie powiadomić o ww. zmianie oraz podać nowe 

dane osobowe, jeśli zmiana danych osobowych uniemożliwia doręczenie 

korespondencji. 

§ 9. 
 

Informacja dotycząca danych osobowych 
 

1. Administratorem danych osobowych jest Komputronik S.A. z siedzibą w 

Poznaniu przy ul. Wołczyńskiej 37, wpisana do rejestru przedsiębiorców 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS  0000270885; NIP 972-

09-02-729; REGON 634404229 

2. W imieniu Administratora dane przetwarzane sa przez Organizatora - 

Adprime Sp. z o.o.  z  siedzibą  w  Warszawie (kod  pocztowy 04-036), przy 

al. Stanów Zjednoczonych 34/72, wpisana do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. 



st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod nr 

0000428749. 

3. Kontakt z Organizatorem pod adresem kontakt @adprime.pl. 

4. Dane osobowe przetwarzane są w celach związanych ze sprzedażą 

promocyjną – wydaniem premii związanej ze sprzedażą i obsługą tego 

procesu. 

5. Dane będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celu 

wskazanego w pkt 4. powyżej. 

6. Każdy uczestnik promocji ma prawo do żądania od administratora dostępu 

do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania. 

7. Każdy uczestnik promocji ma prawo o prawie do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

8. Każdy uczestnik promocji ma prawo do wniesienia skargi do organu 

nadzorczego – prawnego następcy urzędu Generalnego Inspektora Ochrony 

Danych Osobowych;  

9. Podanie danych osobowych nie jest warunkiem zawarcia sprzedaży a 

osoba, której dane dotyczą, nie jest zobowiązana do ich podawania.  



 


