Regulamin Promocji
„15 % zniżki na zakupy Kartą Podarunkową California Access”

I.

Postanowienia ogólne

§1
Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja „15 % zniżki na zakupy
Kartą Podarunkową California Access”

§2
Organizator promocji
Organizatorem promocji jest spółka pod firmą Komputronik S.A. w restrukturyzacji z
siedzibą w Poznaniu przy ul. Wołczyńskiej 37, 60 - 003 Poznań, zarejestrowana w
rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań -Nowe Miasto i
Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
KRS 0000270885, NIP 9720902729, REGON 634404229, kapitał zakładowy w wysokości
979.397,40 zł, zwana dalej Komputronik.

§3
Okres trwania promocji
Promocja rozpoczyna się w dniu 02.01.2020 i trwa do dnia 31.12.2023r. (zwane dalej: Okres
Promocji).

§4
Uczestnictwo w promocji
Uczestnikiem promocji mogą być osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności
prawnych, przedsiębiorcy i osoby prawne, które wezmą udział w promocji, spełnią i
zaakceptują warunki, o których mowa w niniejszym Regulaminie (zwane dalej: Uczestnikiem).
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§5
Szczegóły promocji
1. Na zakup produktów marki California Access i Accura (dalej: Produkty) w Okresie
Promocji oraz przy spełnieniu poniższych warunków, Uczestnikowi przysługiwać będzie
rabat promocyjny realizowany poprzez udzielenie zniżki w wysokości 15%.
2. Uczestnik nabędzie Kartę podarunkową California Access, którą następnie wykorzysta
podczas realizacji płatności za towar.
3. Karta podarunkowa California Access może zostać zasilona kwotą w przedziale od 50
PLN do 1000 PLN.
4. Sprzedaż promocyjna, o której mowa w niniejszym regulaminie prowadzona jest w
lokalizacjach oznaczonych logo Komputronik, według listy stanowiącej załącznik nr 1 do
niniejszego regulaminu.

§6
Tryb składania i rozpatrywania reklamacji
1. Reklamacje sporządzone na piśmie powinny zostać dostarczone do siedziby
organizatora na adres
wskazany w §2 z dopiskiem „Karta Podarunkowa Komputronik California Acces”
2. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi do 14 dni roboczych od daty wpływu pisma
reklamacyjnego.

§7
RODO
1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu 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:
RODO), jest Komputronik S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Poznaniu przy ulicy
Wołczyńskiej 37, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy Poznań – Nowe Miasto w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem
KRS 0000270885, posiadająca NIP 972-09-02-729, kapitał zakładowy w pełni opłacony
979 397, 40 PLN, z którym możesz kontaktować się pod adresem e-mail:
iodo@komputronik.pl
2. Inspektorem ochrony danych jest Krzysztof Jankowski, krzysztof.jankowski@litwic.pl
3. Dane przetwarzane będą w celu:
a) nabycia, wykorzystania oraz wszelkich innych czynności związanych z
wykorzystaniem Kart Podarunkowych Komputronik California Acces oraz
skorzystania z promocji opisanej w niniejszym Regulaminie (na podstawie art. 6
ust. 1 lit. a RODO),
b) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (na podstawie
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art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
c) marketingu produktów lub usług własnych, w tym spersonalizowanych,
(1) (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
d) dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f
RODO); oraz na podstawie zgody wyrażonej zgodnie z art.6 ust.1. lit. a RODO.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji
powyżej wskazanych celów, w tym w celu i zakresie użytkowania Kart oraz skorzystania
z promocji opisanej w niniejszym Regulaminie.
5. Każdy 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. Każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że
przetwarzanie jego
danych osobowych narusza przepisy RODO.
7. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
8. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom badającym opinie o zadowoleniu
z zakupu w sklepie komputrnik.pl, jeżeli została wyrażona zgoda. Dane osobowe mogą
być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie, to jest przewoźnikom,
operatorom pocztowym, podmiotowi obsługującemu księgowość, partnerom
świadczącym usługi techniczne (rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych
i serwisów internetowych), firmom windykacyjnym.
9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.
10. Użytkownik oraz Klient wyrażają zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych
przez Wydawcę.
11. W związku z użytkowaniem Kart Podarunkowych Komputronik California Acces oraz w
celu skorzystania z promocji mogą być zbierane
następujące
dane
osobowe: imię i nazwisko, adres mailowy, adres, numer telefonu do kontaktu z
kurierem.
12. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, w tym
w zakresie korzystania z Kart Podarunkowych Komputronik California Acces oraz
promocji opisanej w niniejszym Regulaminie, nie dłużej niż przez okres 5 lat.

§8
Postanowienia końcowe
1. Treść niniejszego regulaminu znajduje się:
a. w siedzibie Komputronik
b. na stronie internetowej Komputronik:
https://www.komputronik.pl/lp/kartypodarunkowe/
2. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady
promocji.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają:
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a. Regulamin Kart Podarunkowych Komputronik S.A. w restrukturyzacji, który
jest dostępny w każdym salonie sieci sklepów Komputronik oraz na stronie
internetowej: https://www.komputronik.pl/lp/karty-podarunkowe/
4. Promocja nie łączy się z innymi ofertami promocyjnymi, chyba że Organizator
promocji
postanowi inaczej.
5. Promocją objęty jest wyłącznie towar znajdujący się na stanie sklepu.
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