REGULAMIN Akcji promocyjnej „PromocjaLeasingSurface.pl”

§ 1. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki, na jakich odbywa
się akcja promocyjna pod nazwą „PromocjaLeasingSurface.pl” (dalej:
„Akcja”).
2. Organizatorem Akcji jest People Group Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
z
siedzibą
w Warszawie, ul. Ciechocińska 16A, 02-924 Warszawa, wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy
dla
m.
st.
Warszawy
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000491684, REGON 360378952, NIP 521-36-79768, zwana
dalej Organizatorem.
3. Leasingodawcą jest LeaseLink Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą
w Warszawie, ul. Grochowska 306/308, 03-840 Warszawa, wpisana do
Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000477046, REGON 14681548200000, NIP 5272698282, (dalej
Leasingodawca).
4. Akcja nie jest loterią w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o
grach hazardowych.
5. Zasady udziału w Akcji są uregulowane w niniejszym Regulaminie oraz w
przepisach prawa powszechnie obowiązującego.
6. Akcja organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
7. Czas trwania Akcji obejmuje okres od 07.06.2019 r. od godz. 17:00 do
7.07.2019 r. do godz. 23:59.
8. Celem Akcji jest promocja zakupu na stronie sklepu internetowego pod
adresem: www.euro.com.pl wybranych urządzeń Microsoft Surface w
ofercie leasingowej.
9. W ramach akcji Organizator premiuje zakup wybranych urządzeń
wskazanych w § 2 ust. 4a. poniżej bezpłatnym kodem cyfrowym do
pobrania oprogramowania „Microsoft Office 365 Business Premium” o
wartości 649 zł brutto (dalej: „Produkt Promocyjny”).
§ 2. Warunki uczestnictwa w Akcji
1. Akcja przeznaczona jest dla przedsiębiorców będących klientami sieci RTV
Euro AGD (nie będących konsumentami w rozumieniu z art. 22 1 kodeksu
cywilnego):
a) którzy skutecznie zawarli umowę leasingową z Leasingodawcą na
zakup urządzeń Microsoft Surface wskazanego w § 2 ust. 4a. poniżej,
na
zasadach
opisanych
na
stronie
https://www.euro.com.pl/cms/sprzedaz-dla-firm-i-instytucji2.bhtml?
link=naglowek (dalej „Uczestnik”).
b) którzy zapoznali się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowali
jego postanowienia,

c) którzy dokonali zakupu urządzenia wskazanego w § 2 ust. 4a. poniżej
w okresie trwania Akcji
2. W Akcji nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora
oraz członkowie ich rodzin, oraz innych podmiotów biorących bezpośredni
udział
w
przygotowaniu
i przeprowadzeniu Akcji na zlecenie Organizatora.
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) Nabycie w sklepie internetowym www.euro.com.pl, w okresie od 07.06.2019
r. od godz. 13:00 do 30.06.2019 r. do godz. 23:59 lub do wyczerpania puli
zapasów Produktów Promocyjnych (50 sztuk), jednego z poniższych produktów
Microsoft Surface w ofercie leasingowej, na zasadach opisanych na stronie
https://www.euro.com.pl/cms/sprzedaz-dla-firm-i-instytucji2.bhtml?
link=naglowek (dalej: Produkt) oraz pod warunkiem uzyskania pozytywnej
decyzji leasingowej Leasingodawcy:

SKU

Business Unit

Product Family

PLU

HMW-00025

Surface Book 2 13in

Book2 13in i5/8/256

1138783

HN4-00025

Surface Book 2 13in

Book2 13in i7/8/256 GPU

1138784

HNL-00014

Surface Book 2 13in

Book2 13in i7/16/512 GPU

1138785

HNN-00025

Surface Book 2 13in

Book2 13in i7/16/1TB GPU

1138786

HNR-00030

Surface Book 2 15in

Book2 15in i7/16/256 GPU

1144439

FUX-00022

Surface Book 2 15in

Book2 15in i7/16/512 GPU

1144520

FVH-00030

Surface Book 2 15in

Book2 15in i7/16/1TB GPU

1144437

LQN-00012

Surface Laptop 2

Srfc Laptop2 i5/8/256

1178465

KJT-00004

Surface Pro 6

Srfc Pro6 i5/8/256

1178408

KJT-00024

Surface Pro 6

Srfc Pro6 i5/8/256 Black

1178409

KJU-00004

Surface Pro 6

Srfc Pro6 i7/8/256

1178470

KJU-00024

Surface Pro 6

Srfc Pro6 i7/8/256 Black

1178471

KJV-00004

Surface Pro 6

Srfc Pro6 i7/16/512

1178472

KJV-00024

Surface Pro 6

Srfc Pro6 i7/16/512 Black

1178268

KJW-00004

Surface Pro 6

Srfc Pro6 i7/16/1TB

1178461

LAH-00018

Surface Studio 2

Srfc Studio2 i7/16/1TB/1060

1179377

LAK-00018

Surface Studio 2

Srfc Studio2 i7/32/1TB/1070

1179378

LAM-00018

Surface Studio 2

Srfc Studio2 i7/32/2TB/1070

1179379

b) Rejestracja umowy leasingowej za zakupu Produktu najpóźniej do dnia
07.07.2019 r. na stronie Organizatora www.PromocjaLeasingSurface.pl
c) Dokonanie prawidłowego zgłoszenia udziału w Akcji najpóźniej do dnia
07.07.2019 r., zgodnie z postanowieniami §3 poniżej.
5. Przewidziana pula Produktów Promocyjnych została ustalona na poziomie
50 szt. O wyczerpaniu zapasów Organizator poinformuje na stronie:
www.PromocjaLeasingSurface.pl
6. Organizator przyznaje premię w postaci Produktu Promocyjnego do
każdego z wyżej wymienionych Produktów
7. Akcją objęty jest Produkt fabrycznie nowy, nabyty w okresie trwania Akcji
poprzez stronę www.euro.com.pl
8. Akcją objęte są tylko wybrane urządzenia w ofercie leasingowej, wskazane
powyżej.
9. Wysyłając zgłoszenie wzięcia udziału w Akcji, Uczestnik wyraża
jednocześnie zgodę na brzmienie Regulaminu.

§3. Zgłoszenie udziału w Akcji
1. Rejestracja zgłoszenia on-line następuje za pomocą wejścia na stronę
www.PromocjaLeasingSurface.pl
2. Prawidłowo wypełnione zgłoszenie powinno zawierać:
a) Dane osobowe Uczestnika Akcji w postaci imienia i nazwiska lub
nazwy firmy, adresu, numeru kontaktowego, adresu e-mail
b) Załącznik będący skanem lub czytelnym zdjęciem umowy
leasingowej
potwierdzającej
zakup
Produktów
w
sklepie
internetowym www.euro.com.pl
c) Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu Akcji,
złożone poprzez zaznaczenie stosownego pola Zgłoszenia
3. W oparciu o dane podane w zgłoszeniu przez Uczestnika, oraz przesłaną
drogą elektroniczną kopią Dowodu zakupu, Organizator dokonuje
weryfikacji prawidłowości zgłoszeń w ciągu 40 dni od daty zakupu.
4. Nadsyłanie zgłoszeń upływa 7.07.2019 r. (decyduje data nadesłania
zgłoszenia).
5. Zgłoszenia nadesłane po terminie, nieprawidłowe, niekompletne,
niezgodne z niniejszym Regulaminem, zawierające nieprawdziwe dane lub
zawierające nieczytelne kopie nie uprawniają do udziału w Akcji.
6. Każdy z uczestników może zgłosić do Akcji maksymalnie 3 urządzenia w
celu otrzymania premii w postaci Produktu Promocyjnego.
7. Organizator będzie się kontaktować z Uczestnikami Akcji w celu
uzupełniania danych w terminie 7 dni roboczych od dnia doręczenia
zgłoszenia Organizatorowi. Uczestnik Akcji ma na uzupełnienie danych 7
dni roboczych od dnia uzyskania od Organizatora informacji o
niekompletności zgłoszenia. Po upływie tego terminu takie niepełne
zgłoszenie nie będzie rozpatrywane, a Uczestnik Akcji nie będzie
uprawniony do otrzymania Premii pieniężnej.

§4. Premia
1. Uczestnikowi, który dokona prawidłowego zgłoszenia udziału w Akcji,
Organizator przyznaje premię w formie bezpłatnego kodu cyfrowego do
pobrania oprogramowania „Microsoft Office 365 Business Premium” o
wartości 649 zł brutto (zwana w Regulaminie Produktem Promocyjnym
lub Premią).
2. Premia nie podlega zwrotowi i wymianie na gotówkę
3. Premia nie przysługuje w przypadku odstąpienia przez Uczestnika od
umowy sprzedaży Produktu. Jeżeli w chwili skutecznego odstąpienia od
umowy sprzedaży Produktu przez Uczestnika Premia została już
przekazana zgodnie z ust.1 powyżej, podlega zwrotowi na rzecz
Organizatora w terminie 7 dni, bez dodatkowego wezwania.
4. Premia przyznana uczestnikowi w myśl przedmiotowego Regulaminu jest
zwolniona z podatku dochodowego zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991
r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
5. Premia jest wysyłana pocztą elektroniczną na wskazany adres E-mail
podczas rejestracji w ciągu 14 dni od pozytywnej weryfikacji zgłoszenia.

§5. Reklamacje
1. Reklamacje odnośnie przebiegu Akcji mogą być zgłaszane osobiście lub
listownie na adres Organizatora wskazany w §1 lub za pośrednictwem
poczty E-mail na następujący adres: kontakt@peoplegroup.pl w terminie
do 30 dni roboczych od zakończenia Akcji.
2. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w podanym wyżej
terminie.
3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładne dane reklamującego, a
także wskazanie podstaw reklamacji wraz z uzasadnieniem.
4. Reklamacje rozpatruje Organizator w ciągu 14 dni od dnia otrzymania.
5. O wyniku reklamacji uczestnik reklamujący zostanie powiadomiony w
formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie.
§6. Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych Uczestników (dalej: „Administrator”)
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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO), jest Organizator.
2. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane w celu i zakresie
przeprowadzenia akcji promocyjnej „PromocjaLeasingSurface.pl” na
podstawie przesłanki prawnie uzasadnionych interesów realizowanych
przez administratora, stosownie do art. 6 ust. 1. lit. f RODO.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do
realizacji powyżej wskazanych celów, w tym w celu i zakresie
przeprowadzenia
akcji
promocyjnej
„PromocjaLeasingSurface.pl”.
Informacje te są ściśle poufne i wykorzystywane wyłącznie przez
Administratora, zgodnie z Polityką Prywatności

4. Dane osobowe mogą być udostępnianie podmiotom do tego
upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
5. Administrator może powierzyć w drodze pisemnej umowy przetwarzanie
danych osobowych podmiotom trzecim wyłącznie w określonym przez
niego celu i zakresie koniecznym do przeprowadzenia akcji promocyjnej
„PromocjaLeasingSurface.pl”, zgodnie z art. 28 RODO.
6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej.
7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji
celów, w tym w zakresie przeprowadzenia akcji promocyjnej
„PromocjaLeasingSurface.pl” przez okres potrzebny do realizacji niniejszej
Akcji Promocyjnej.
8. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia,
wniesienia sprzeciwu, do wycofania zgody na przetwarzanie danych
osobowych w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa do wycofania
zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych
osobowych, które miało miejsce przed wycofaniem zgody.
9. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie danych
osobowych dotyczących Uczestnika narusza przepisy RODO. 11. W celu
realizacji praw, o których mowa w punkcie 8 należy skontaktować się z
Inspektorem Danych Osobowych za pośrednictwem adresu e-mail
kontakt@peoplegroup.pl

§7. Postanowienia końcowe
1. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona w siedzibie Organizatora.
Jest
on
także
dostępny
na
stronie
internetowej
www.PromocjaLeasingSurface.pl do pobrania i zapisania w formacie PDF na
urządzeniu końcowym użytkownika. Regulamin Akcji można również
otrzymać wysyłając na adres Organizatora pisemne zapytanie oraz
zaadresowaną kopertę zwrotną ze znaczkiem pocztowym oraz drogą
mailową.
2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy Akcji
spełniają warunki określone w Regulaminie.
3. Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Akcji.
Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają wyłącznie charakter
informacyjny.
4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Akcją
będą rozstrzygane przez Sąd właściwy według obowiązujących przepisów.

