
  
 
 
 

 

 

REGULAMIN 

„Nowość! Umów się na bezpłatne konsultacje w Komputronik Biznes!” 

 

§ 1 

Definicje 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki konkursu pod nazwą, „Nowość! Umów się na bezpłatne 

konsultacje w Komputronik Biznes!” organizowanego przez spółkę pod firmą Komputronik 

Biznes spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji z siedzibą w Poznaniu, adres: 

ul. Wołczyńska 37, 60-003 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru  

Sądowego, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w 

Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 

0000008979, NIP 8951744690, o kapitale zakładowym 5 010 000 złotych, posiadającą status 

dużego przedsiębiorcy (dalej: Komputronik Biznes lub Organizator Konkursu) na rzecz 

Uczestników. 

2. Regulamin – niniejszy regulamin Konkursu. 

3. Uczestnik Konkursu - podmiot prowadzący działalność gospodarczą lub jednostka organizacyjna 

nieposiadająca osobowości prawnej, spełniająca warunki wskazane w § 2 niniejszego 

Regulaminu. 

4. Zwycięzca Konkursu – podmiot będący Uczestnikiem Konkursu, spełniający warunki, o których 

mowa w § 3 niniejszego Regulaminu. 

5. Czas Obowiązywania Konkursu – okres od […] 2021 roku do dnia […] 2021 roku.  

6. Komisja Konkursowa – osoby wyznaczone przez Organizatora Konkursu, nadzorujące 

prawidłowy przebieg Konkursu oraz wybierające Zwycięzcę Konkursu. 

7. Konsultacje lub Konsultacje w Komputronik Biznes – bezpłatna usługa świadczona przez 

Komputronik Biznes na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, polegająca na 

udzieleniu porady z zakresu możliwych rozwiązań IT w infrastrukturze danego podmiotu. 

Wsparcie następuje na podstawie zgłoszenia dokonywanego przez pomiot na Portalu. 

8. Portal – strona internetowa https://www.komputronikbiznes.pl/umow-sie-na-bezplatne-

konsultacje/  prowadzona przez Organizatora Konkursu, za pośrednictwem której podmioty 

mogą zapisywać się na Konsultacje. 

§ 2 

Udział w Konkursie i jego przebieg 

1. Uczestnikiem Konkursu może być każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą lub 

jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. 

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dokonanie zgłoszenia za pośrednictwem Portalu 

na Konsultacje w Komputronik Biznes. 

https://www.komputronikbiznes.pl/umow-sie-na-bezplatne-konsultacje/
https://www.komputronikbiznes.pl/umow-sie-na-bezplatne-konsultacje/


  
 
 
 

 

3. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza w szczególności akceptację jego zasad 

przewidzianych w niniejszym Regulaminie oraz podanie danych kontaktowych Uczestnika.  

4. W konkursie nie mogą uczestniczyć podmioty osobowo lub kapitałowo powiązane z 

osobami wchodzącymi w skład Komisji Konkursowej. 

5. Szczegółowe informacje o zasadach przeprowadzenia Konkursu, jego przebiegu oraz 

Zwycięzcy będą dostępne na Portalu. Organizator Konkursu zastrzega sobie możliwość 

informowania o Konkursie dodatkowo także w inny wybrany przez siebie sposób m.in. przez 

wysłanie wiadomości e-mail, ogłoszenie w Internecie lub innych środkach masowego 

przekazu. 

6. Jeden podmiot może wziąć udział w Konkursie maksymalnie jeden raz. 

7. Zabronione są w ramach Konkursu działania, które: 

a. są niezgodne z prawem lub dobrymi obyczajami; 

b. naruszałyby prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie, prawa do znaków 

towarowych, wzorów przemysłowych, patentów lub innych praw własności 

przemysłowej, tajemnicy handlowej lub zobowiązań o zachowaniu poufności oraz 

naruszałyby dobra osobiste osób trzecich, w tym dotyczyłyby materiałów chronionych 

prawem, co do których Uczestnik Konkursu nie jest uprawniony; 

c. prowadziłyby w jakikolwiek sposób do wpływania na wyniki Konkursu lub do ingerencji 

w mechanizm jego przeprowadzania; 

d. w inny sposób naruszałyby postanowienia niniejszego Konkursu. 

8. Poprzez wzięcie udziału w Konkursie, Uczestnik oświadcza, iż: 

a. Spełnia warunki wzięcia udziału w Konkursie opisane w Regulaminie; 

b. Wyraża zgodę na zasady przebiegu Konkursu opisane w Regulaminie, w tym w 

szczególności na publiczne podanie swoich danych, a także na inne działania 

promocyjne związane z przebiegiem Konkursu; 

c. Wszystkie dane podane w ramach Konkursu są prawdziwe i kompletne, co w 

szczególności dotyczy danych identyfikacyjnych Uczestnika Konkursu, które mogą 

zostać wykorzystane przez Organizatora do kontaktu z Uczestnikiem m.in. w celu 

powiadomienia o wynikach Konkursu. 

d. Wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku oraz innych danych w zakresie 

określonym niniejszym Regulaminem w tym w szczególności na potrzeby promocji 

Konkursu. 

9. Konkurs polega na udzieleniu przez Uczestnika odpowiedzi na wcześniej przesłane przez 

Organizatora pytania z zakresu oferty sieciowej Komputronik Biznes.  

10. Pytanie zostanie wysłane przez Organizatora na adres poczty elektronicznej, wskazanej 

przez Uczestnika Konkursu podczas rejestracji na Portalu. 

 

§ 3 

Zwycięzca Konkursu 

 

1. Zwycięzcą Konkursu jest Uczestnik wybrany przez Komisję Konkursową. 



  
 
 
 

 

2. Komisja Konkursowa wybiera jednego Zwycięzcę spośród wszystkich Uczestników. 

3. Komisja Konkursowa na podstawie przesłanych przez Uczestników odpowiedzi na pytanie 

dokona wyboru Zwycięzcy w oparciu o kryterium szybkości – Uczestnik, który najszybciej udzieli 

prawidłowej odpowiedzi na zadane przez Organizatora pytanie zwycięża w Konkursie. 

4. Zwycięzcą może zostać jedynie Uczestnik, który spełnia warunki niniejszego Regulaminu. 

Komisja Konkursowa przed ogłoszeniem wyników dokona sprawdzenia spełniania przez 

Uczestnika Konkursu warunków, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. W przypadku 

stwierdzenia, że Uczestnik naruszył niniejszy Regulamin, inne przepisy prawa lub zasady 

współżycia społecznego, podmiot taki zostanie wykluczony z Konkursu, a nagroda przyznana 

innemu uczestnikowi przy zachowaniu postanowień wskazanych w niniejszym paragrafie. 

5. Informacje o Zwycięzcy mogą zostać opublikowane na Portalu a także wysłane w formie 

korespondencji mailowej na adres poczty elektronicznej Uczestników wskazanych podczas 

rejestracji na Portalu. 

 

§ 4 

Nagrody 

 

1. Nagrodą w Konkursie jest – Access Point Aruba Instant ON AP11D. 

2. Nagroda zostanie dostarczona firmą kurierską. 

3. Nagroda nie podlega wymianie na świadczenie pieniężne.  

4. Zwycięzca ponosi pełną odpowiedzialność za podany adres lub inne dane umożliwiające jego 

identyfikację i niezbędne do realizacji Konkursu, a także za brak podania wskazanych danych. 

Postanowienia zdania poprzedzającego dotyczą przede wszystkim adresu poczty elektronicznej 

lub innych danych podanych przez Uczestnika, które mogą być wykorzystane przez Organizatora 

Konkursu do kontaktu ze Zwycięzcą. Uczestnik Konkursu ponosi również odpowiedzialność za 

wszelkie inne własne działania lub zaniechania, których dopuszcza się w związku z Konkursem. 

5. W przypadku gdy Zwycięzca nie poda danych lub poda nieprawidłowe dane Organizator 

Konkursu uprawniony będzie do dokonania ponownego wyboru Zwycięzcy z grona pozostałych 

Uczestników.  

§ 5 

Reklamacje 

 



  
 
 
 

 

1. Reklamacje związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem postanowień 

Regulaminu powinny być składane na adres poczty elektronicznej: [biuro@komputronik-

biznes.pl] lub pisemnie na adres siedziby Komputronik Biznes. 

2. W temacie wiadomości należy wpisać „Reklamacja”. 

3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: 

a. dane identyfikujące Uczestnika, a w szczególności: imię, nazwisko lub nazwę, adres 

zamieszkania lub siedziby, numer telefonu kontaktowego, adres e- mail; 

b. dokładny opis i powód reklamacji; 

c. wskazanie żądania. 

4. Reklamacja zostanie rozpatrzona nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od jej 

otrzymania przez Komputronik Biznes. W tym terminie Komputronik Biznes poinformuje 

Uczestnika o sposobie jej rozstrzygnięcia. Informacja zostanie przesłana na adres poczty 

elektronicznej, wskazany zgodnie z pkt. 3 niniejszego paragrafu. 

 

§ 6 

Przetwarzanie danych osobowych. 

1. Administratorem danych osobowych jest Komputronik Biznes spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością w restrukturyzacji z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Wołczyńska 37, 60-003 
Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru  Sądowego, której akta rejestrowe 
przechowuje Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000008979, NIP 8951744690, z którym możesz 
kontaktować się pod adresem e-mailowym: office@komputronik-biznes.pl; 

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z który możesz skontaktować się wysyłając 
wiadomość na adres: iodo@komputronik-biznes.pl  

3. Dane przetwarzane będą w celu: 
1. Korzystania przez realizacji postanowień opisanych w niniejszym Regulaminie (na podstawie art. 

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

c RODO); 
3. marketingu produktów lub usług własnych, w tym spersonalizowanych (na podstawie art. 6 ust. 

1 lit. f RODO); 
4. 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, którym jest Prezes Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych, 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 Konkursu. 

mailto:office@komputronik-biznes.pl
mailto:iodo@komputronik-biznes.pl


  
 
 
 

 

9. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu wskazanego w ust.3 nie 
dłużej niż przez okres 5 lat. 

 

 

 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

 

1. Organizator Konkursu zastrzega sobie możliwość odwołania Konkursu w Czasie 

Obowiązywania Konkursu, w przypadku, gdy dalsze jego prowadzenie okazałoby się dla 

Komputronik Biznes bezcelowe lub zagrażałoby jego istotnym interesom. 

2. W przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu Organizator 

Konkursu uprawniony jest do wykluczenia takiego Uczestnika z Konkursu. 

3. Organizator jest uprawniony do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie, z ważnych 

powodów pod warunkiem, że nie naruszy to praw nabytych Uczestników Konkursu i 

podstawowych zasad Konkursu. Uczestnicy Konkursu zostaną powiadomieni o zmianach w 

Regulaminie w odpowiednim wyprzedzeniem, umożliwiającym Uczestnikom zapoznanie się 

ze zamianami w Regulaminie i ewentualne odstąpienie od udziału w Konkursie. W 

przypadku nie zaakceptowania przez Uczestnika nowych postanowień Regulaminu 

Uczestnik ma prawo odstąpić od udziału w Konkursie bez jakichkolwiek konsekwencji z tego 

tytułu. 

 


