
Regulamin promocji 

„Kup wybrany model Acer Swift i odbierz 500 zł na kolejne zakupy Acer” 

 

§1  

Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się akcja " Kup wybrany model Acer Swift i 
odbierz 500 zł na kolejne zakupy Acer " 

zwana dalej Akcją lub Promocją. 

 

§2  

Organizator akcji 

1. Organizatorem Akcji jest Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Wołczyńskiej 37 , zwana 
dalej Organizatorem. 

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

 

§3  

Okres obowiązywania akcji 

1. Akcja rozpoczyna się z dniem 26.07.2021 r. i trwa do dnia 30.09.2021 r. lub do wyczerpania 

produktów objętych promocją lub puli kodów elektronicznych. 

 

§4  

Zasady promocji 

1. Akcja polega na możliwości otrzymania kodu elektronicznego o wartości 500 zł do wykorzystania 

na zakup produktów Acer z kategorii: AiO, PC oraz laptopy. 

2. Warunkiem wysłania smsa z kodem jest zakup (z zastrzeżeniem § 6 ust. 3 poniżej) laptopa serii 

Swift 3/5 wymienionego w załączniku nr 1. 

 

§5  

Zasady organizacji Akcji dla sklepu internetowego www.komputronik.pl 

1. Promocja nie łączy się z innymi promocjami. 

 

http://www.komputronik.pl/


 

§6 

Uzyskanie kodu 

1. Klient otrzymuje kod elektroniczny o wartości 500 zł po rejestracji zakupu produktu o 

którym mowa w §4 pkt 2 w systemie kody.komputronik.pl . 

2. Po weryfikacji zgłoszenia kod zostanie przesłany na wskazany numer telefonu po 14 

dniach. 

3. Jeśli klient anuluje zakup lub zwróci towar po dokonaniu zakupu, to nie przysługuje mu 

kod o wartości 500 zł. 

4. Wszelkie próby wyłudzenia kodów poprzez tworzenie fikcyjnych zamówień lub w 

jakichkolwiek inny sposób będą zgłaszane organom ścigania. 

 

§7 
Reklamacje 

1. Reklamacje dotyczące Promocji 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 14 dni od daty otrzymania reklamacji. 

 

§ 8. 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. 

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 w związku z obowiązkami prawnymi ciążącymi na Organizatorze dotyczącymi 

wydania i rozliczenia voucherów 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. 

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


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 

oraz przyznanie i realizację voucherów.  

5. Dane osobowe będą przechowywane przez cały okres trwania Akcji oraz 6 miesięcy po jej 

zakończeniu w celu realizacji voucherów. 

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. Organizator nie przekaże danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 

9. 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 - kody.komputronik.pl 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy 

Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw. 

 

 

 

Załącznik nr. 1 

LT-STD-I14-ACR-023  Acer Swift 3 (NX.A0MEP.005) - srebrny 

LT-STD-I14-ACR-022  Acer Swift 3 (NX.A0MEP.002) - srebrny 

LT-STD-I14-ACR-021  Acer Swift 3 (NX.A0PEP.001) - niebieski 

LT-STD-I14-ACR-020  Acer Swift 3 (NX.A0REP.001) - miedziany 

LT-STD-I14-ACR-017  Acer Swift 3 (NX.A0REP.006) - miedziany 

LT-STD-I14-ACR-019  Acer Swift 3 (NX.A0MEP.001) - srebrny 

LT-STD-I14-ACR-018  Acer Swift 3 (NX.A0PEP.006) - niebieski 

LT-STD-A14-ACR-002  Acer Swift 3 (NX.HSEEP.002) - srebrny 
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