REGULAMIN Akcji promocyjnej „SAMSUNG - Bonus z kartą podarunkową”

§ 1. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki, na jakich odbywa się akcja
promocyjna pod nazwą „SAMSUNG - Bonus z kartą podarunkową ” (dalej „Akcja”).
2. Organizatorem Akcji jest Komputronik S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Poznaniu
przy ul. Wołczyńskiej 37, 60-003 Poznań, wpisana 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 zwana dalej Organizatorem.
3. Celem Akcji jest zwiększenie rozpoznawalności marki.
4. Zasady udziału w Akcji są uregulowane w niniejszym Regulaminie oraz w przepisach
prawa powszechnie obowiązującego.
5. Akcja organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
6. Akcja dotyczy wyłącznie zakupu wybranych przedmiotów marki Samsung w sieci
sklepów Komputronik lub za pośrednictwem strony internetowej www.komputronik.pl
oraz www.komputronik.ru (dalej „Produkt”) z wyłączeniem produktów z oferty Outlet.
Szczegółowa zestawienie produktów, które objęte są Akcją promocyjną znajduje się w
tabeli poniżej:
Promocja trwa: 12.06-21.06

Samsung Galaxy A30s 64GB Dual SIM czarny (A307)

Wartość karty
Indeks
podarunkowej
GS-T-SAM-1039 50 PLN

Samsung Galaxy A30s 64GB Dual SIM zielony (A307)

GS-T-SAM-1038

50 PLN

Samsung Galaxy A30s 64GB Dual SIM biały (A307)

GS-T-SAM-1037

50 PLN

Samsung Galaxy A41 64GB Dual SIM czarny (A415)

GS-T-SAM-1196 100 PLN

Samsung Galaxy A41 64GB Dual SIM niebieski (A415)

GS-T-SAM-1195 100 PLN

Samsung Galaxy A41 64GB Dual SIM biały (A415)

GS-T-SAM-1197 100 PLN

Nazwa produktu

Promocja trwa: 22-06.-28.06

Nazwa produktu
Samsung Galaxy M21 64GB Dual SIM czarny (M215)

Wartość karty
Indeks
podarunkowej
GS-T-SAM-1178 50 PLN

Samsung Galaxy M21 64GB Dual SIM niebieski (M215)

GS-T-SAM-1177

50 PLN

7. Czas trwania. Akcja promocyjna w Sklepach Organizatora trwa:
dla Samsung Galaxy A30s oraz A41
a) W sklepach stacjonarnych w od dnia 12 czerwca 2020 roku do 21 czerwca 2020 roku.
w godzinach otwarcia poszczególnych sklepów lub do wyczerpania zapasów

b) W sklepie internetowym www.komputronik.pl oraz www.komputronik.ru od dnia
12 czerwca 2020 roku od godziny 0:01 do dnia 21 czerwca 2020 roku do godziny
23:59 lub do wyczerpania zapasów kart podarunkowych. W przypadku zamówień
złożonych w sklepie internetowym www.komputronik.pl liczy się data złożenia
zamówienia. Promocja nie łączy się z promocjami Komputronik VIP oraz
Komputronik OzO (Okazje z Odliczaniem).
dla Samsung Galaxy M21
c) W sklepach stacjonarnych w od dnia 22 czerwca 2020 roku do 28 czerwca 2020 roku.
w godzinach otwarcia poszczególnych sklepów lub do wyczerpania zapasów
d) W sklepie internetowym www.komputronik.pl oraz www.komputronik.ru od dnia
22 czerwca 2020 roku od godziny 0:01 do dnia 28 czerwca 2020 roku do godziny
23:59 lub do wyczerpania zapasów kart podarunkowych. W przypadku zamówień
złożonych w sklepie internetowym www.komputronik.pl liczy się data złożenia
zamówienia. Promocja nie łączy się z promocjami Komputronik VIP oraz
Komputronik OzO (Okazje z Odliczaniem).

§ 2. Warunki uczestnictwa w Akcji
4

1. Akcja jest przeznaczona wyłącznie dla konsumentów, to znaczy osób fizycznych, które
nabyły Produkt do użytku własnego, w celach niezwiązanych bezpośrednio z ich
działalnością gospodarczą lub zawodową (dalej „Uczestnik Akcji”).
2. Uczestnikami Akcji promocyjnej mogą być: pełnoletnie osoby fizyczne, będące
konsumentami w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność
do czynności prawnych i mające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej oraz osoby zamieszkujące kraje nie należące do UE kupujące w procesie TAX
FREE, które wezmą udział w Akcji promocyjnej i zdecydują się na zakup jednego z
wybranych produktów z listy marki: Samsung § 1 ust. 6 Regulaminu w czasie trwania
Akcji promocyjnej oraz spełnią pozostałe wymagania Regulaminu, w tym wyrażą zgodę
na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Akcji promocyjnej.
3. Udział w Akcji jest całkowicie dobrowolny. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz
konieczne do wzięcia udziału w Akcji.

4. Warunkiem udziału w Akcji jest spełnienie przez Uczestnika łącznie następujących
warunków:
a) zakup Produktu w jednym ze sklepów sieci Komputronik lub w sklepie
internetowym za pośrednictwem strony internetowej: www.komputronik.pl lub
www.komputronik.ru lub zamówienia telefonicznego i zachowanie oryginalnego
dowodu zakupu Produktu, w postaci paragonu fiskalnego lub imiennego,
b) prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia w trakcie procesu składania
zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego www.komputronik.pl lub

www.komputronik.ru ;
c) rejestracja zakupu na stronie: https://voucherkomputronik.pl/ w ciągu 14 dni od
zakupu;
d) podanie adresu e-mail.
WAŻNE: Bez względu na miejsce realizacji zakupów – sklep stacjonarny / sklep
internetowy, Klient jest zobowiązany do zarejestrowania zakupów na stronie
internetowej: https://voucherkomputronik.pl/.
5. Akcją promocyjną objęte są wybrane produkty marki Samsung o których mowa w § 1
ust. 6 Regulaminu dostępne w ofercie Sklepów Komputronik oraz w sklepie
internetowym www.komputronik.pl i www.komputronik.ru zakupione w okresie
obowiązywania Akcji, o którym mowa w § 1 ust. 7 Regulaminu.
§ 3. Karty podarunkowe
1. Uczestnikowi, który zakupił jeden z Produktów, o których mowa w § 1 ust. 6
Regulaminu, w okresie trwania Akcji, Organizator przyzna kartę podarunkową w
formie fizycznej dla sprzętu zakupionego w salonach stacjonarnych po prawidłowym
wypełnieniu formularza rejestracyjnego, znajdującego się na stronie:
https://voucherkomputronik.pl/, lub w formie elektronicznej dla sprzętu zakupionego
poprzez sklep internetowy https://www.komputronik.pl/ po prawidłowym wypełnieniu
formularza
rejestracyjnego,
znajdującego
się
na
stronie:
https://voucherkomputronik.pl/ . Karta zostanie zasilona zdalnie odpowiednią
kwotą po 21 dniach od daty uzupełnienia formularza rejestracyjnego :

Nazwa produktu

Indeks

Wartość karty
podarunkowej

Samsung Galaxy A30s 64GB Dual SIM czarny (A307)

GS-T-SAM-1039

50 PLN

Samsung Galaxy A30s 64GB Dual SIM zielony (A307)

GS-T-SAM-1038

50 PLN

Samsung Galaxy A30s 64GB Dual SIM biały (A307)

GS-T-SAM-1037

50 PLN

Samsung Galaxy A41 64GB Dual SIM czarny (A415)

GS-T-SAM-1196 100 PLN

Samsung Galaxy A41 64GB Dual SIM niebieski (A415)

GS-T-SAM-1195 100 PLN

Samsung Galaxy A41 64GB Dual SIM biały (A415)

GS-T-SAM-1197 100 PLN

Nazwa produktu

Indeks

Wartość karty
podarunkowej

Samsung Galaxy M21 64GB Dual SIM czarny (M215)

GS-T-SAM-1178

50 PLN

Samsung Galaxy M21 64GB Dual SIM niebieski (M215)

GS-T-SAM-1177

50 PLN

2. Kwota ta jest do wykorzystania przy zakupach tylko w salonach Komputronik zgodnie
z regulaminem kart dostępnym na stronie https://www.komputronik.pl/lp/kartypodarunkowe/
3. Posiadacz ważnej i nieużytej Karty podarunkowej, który dokona w okresie ważności

Karty zakupu dowolnego towaru z oferty Organizatora będzie mógł za okazaniem
Karty pracownikowi jednego ze sklepów sieci Komputronik rozliczyć zakup towaru do
wartości nominalnej tej Karty. Płatność Kartą następuje poprzez okazanie Karty w
placówce Wydawcy oraz zadeklarowanie woli jej użycia przed dokonaniem płatności
za towary.
4. Karta nie uprawnia Uczestnika Akcji do obioru innych korzyści, a w szczególności nie
uprawnia do otrzymania środków pieniężnych odpowiadających wartości nominalnej
Karty.
5. W przypadku, gdy Uczestnik Akcji odstąpi na zasadach określonych w Regulaminie
Sklepie Organizatora lub na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa od
umowy sprzedaży towaru, którym § 1 ust. 6 Regulaminu, Uczestnik zobowiązuje się
do zwrotu Organizatorowi niewykorzystanej, ważnej Karty lub równowartości
wydanych za jej pośrednictwem środków pieniężnych.
6. Kwota zasilenia przekazana Uczestnikowi na karcie podarunkowej w myśl
przedmiotowego Regulaminu jest zwolniona z podatku dochodowego zgodnie z ustawą
z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

§ 4. Reklamacje
1. Reklamacje odnośnie przebiegu Akcji mogą być zgłaszane przez Uczestników
osobiście w jednym ze sklepów Komputronik lub listownie na adres Organizatora
wskazany w §1 w czasie trwania Akcji promocyjnej oraz przez 21 dni (dwadzieścia
jeden) od dnia jej zakończenia.
2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładne dane reklamującego, kopię dowodu
zakupu, dokładny opis stanu faktycznego, a także wskazanie podstaw reklamacji wraz
z uzasadnieniem.
3. Reklamacje rozpatruje Organizator w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania.
4. O wyniku reklamacji uczestnik reklamujący zostanie powiadomiony w formie
elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania lub zmianę
podanego przez Uczestnika adresu do korespondencji, jak również za zmiany innych
danych uniemożliwiające prawidłowe zawiadomienie Uczestnika. Uczestnicy, których
dane uległy zmianie po podaniu ich do wiadomości Organizatora, są zobowiązani
niezwłocznie powiadomić o ww. zmianie oraz podać nowe dane, jeśli zmiana danych
uniemożliwia doręczenie korespondencji.
6. Decyzja organizatora w sprawie reklamacji jest ostateczna.
§ 5. Dane osobowe
Administratorem 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. Inspektorem
Danych
Osobowych
jest
Krzysztof
Jankowski
(email:
1.

iodo@komputronik.pl) ].
3. Dane osobowe podane przez Uczestników Akcji w związku ze zgłoszeniem udziału w
Akcji przetwarzane są przez Organizatora w celu realizacji Akcji, na podstawie art. 6
ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016r. 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 dobrowolnej
zgody.
4. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak niezbędne jest do wzięcia udziału w
Akcji. Nieprzekazanie danych osobowych, o których mowa § 2 ust. 5 uniemożliwi
wzięcie udziału w Akcji oraz przyznanie i realizacje kart podarunkowych.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez cały okres trwania Akcji oraz 6 miesięcy po
jej zakończeniu w celu realizacji kart podarunkowych.
6. Uczestnik Akcji ma prawo do cofnięcia zgody oraz żądania od Organizatora dostępu do
swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.
7. Administrator nie przekaże danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
8. Uczestnik Akcji ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano przed jej cofnięciem za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres
e-mail: iodo@komputronik.pl.
9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
10. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Uczestnika
narusza przepisy RODO.
§ 6. Postanowienia końcowe
1. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona w siedzibie Organizatora i Sklepach.
2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy Akcji spełniają warunki
określone w Regulaminie.
3. Akcja nie jest loterią w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach
hazardowych.
4. Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Akcji.
5. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają wyłącznie charakter informacyjny.
6. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Akcją będą
rozstrzygane przez Sąd właściwy według obowiązujących przepisów.
7. W wypadku wątpliwości, co do postanowień Regulaminu, Uczestnik ma w każdym
czasie prawo zwrócić się do Organizatora o dokonanie właściwej wykładni jego
postanowień.

