Aneks do regulaminu akcji promocyjnej
„To Masz na Gwiazdkę – film w prezencie”
z dnia 22 grudnia 2022 roku.
Niniejszym Aneksem z dnia 22 grudnia 2021 r. wprowadza się następujące zmiany do Regulaminu akcji
promocyjnej „To Masz na Gwiazdkę – film w prezencie”.

§1
1. Zmianie ulega §1 punkt 2 „Postanowienia ogólne” Regulaminu, w ten sposób, że otrzymuje on
następujące brzmienie: Uczestnikiem niniejszej Promocji mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające
pełną zdolność do czynności prawnych, dokonujące zakupu dowolnego towaru z aktualnego asortymentu
Organizatora za pośrednictwem sklepu internetowego Organizatora (www.komputronik.pl) bądź w salonach
stacjonarnych Organizatora w okresie od 23.11.2021 r. do 31.12.2021 r., które zarejestrują zakup na zasadach
przewidzianych w niniejszym Regulaminie. Uczestnikiem Akcji może być tylko konsument w rozumieniu art. Art.
221 kodeksu cywilnego.
2. Zmianie ulega §2 punkt 1 „Okres obowiązywania akcji” Regulaminu, w ten sposób, że otrzymuje on
następujące brzmienie: Akcja rozpoczyna się z dniem 23.11.2021 r. i trwa do dnia 31.12.2021 r.
3. Zmianie

ulega

§3

punkt
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„Zasady

promocji”

Regulaminu,

w

ten

sposób,

że

otrzymuje

on

następujące brzmienie: Warunkiem otrzymania Nagrody jest dokonanie i opłacenie zakupu w sklepie
internetowym Organizatora www.komputronik.pl lub w jednym z salonów stacjonarnych Komputronik w okresie
obowiązywania Akcji oraz zarejestrowanie dowodu zakupu na stronie www.tomasznagwiazdke.pl w terminie do
dnia 31.12.2021 r. do godz. 23:59:59.
4. Zmianie ulega §6 punkt 4 „Szczegółowe zapisy dotyczące Nagród” Regulaminu, w ten sposób, że otrzymuje
on następujące brzmienie: Wydanie Nagród nastąpi najpóźniej do dnia 05.01.2022 r.

§2
1. Aneks wchodzi w życie z dniem 22.12 2021 roku.
2. Pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają bez zmian.

Regulamin promocji
„To Masz na Gwiazdkę – film w prezencie”
Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się akcja „To Masz na Gwiazdkę – film w prezencie”,
zwana dalej Akcją lub Promocją.
§1
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Akcji oraz Fundatorem Nagród jest spółka pod firmą Komputronik S.A. w restrukturyzacji
z siedzibą w Poznaniu w (60-003), ul. Wołczyńska 37, kapitał zakładowy 979 397,40 PLN, wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000270885, NIP 9720902729, REGON
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634404229, adres poczty elektronicznej: sklep@komputronik.pl, posiadająca status dużego przedsiębiorcy
(dalej: Organizator lub Komputronik).
2. Uczestnikiem niniejszej Promocji mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do
czynności prawnych, dokonujące zakupu dowolnego towaru z aktualnego asortymentu Organizatora za
pośrednictwem sklepu internetowego Organizatora (www.komputronik.pl) bądź w salonach stacjonarnych
Organizatora w okresie od 23.11.2021 r. do 24.12.2021 r., które zarejestrują zakup na zasadach przewidzianych
w niniejszym Regulaminie. Uczestnikiem Akcji może być tylko konsument w rozumieniu art. Art. 22 1 kodeksu
cywilnego.
3. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz osoby stale współpracujące z Organizatorem
na innej podstawie niż umowa o pracę oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się:
wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
4. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne i nieodpłatne.
5. Promocja odbywa się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
§2
Okres obowiązywania akcji
1. Akcja rozpoczyna się z dniem 23.11.2021 r. i trwa do dnia 24.12.2021 r.

§3
Zasady promocji
1. Nagrodą w Promocji jest kod elektroniczny do wykorzystania w serwisie https://pl.chili.com. Kod elektroniczny
uznaje się za świadczenie niepieniężne w sprzedaży premiowej (dalej: Nagroda).
2. Warunkiem otrzymania Nagrody jest dokonanie i opłacenie zakupu w sklepie internetowym Organizatora
www.komputronik.pl lub w jednym z salonów stacjonarnych Komputronik w okresie obowiązywania Akcji oraz
zarejestrowanie dowodu zakupu na stronie www.tomasznagwiazdke.pl w terminie do dnia 24.12.2021 r. do
godz. 23:59:59.
3. Każdy dowód zakupu może być podstawą do jednego zgłoszenia. Jeden Uczestnik może zgłosić swój udział
więcej niż jeden raz, jednakże każdorazowo na podstawie innego dowodu zakupu po spełnieniu wszystkich
warunków wskazanych w Regulaminie. W przypadku przesłania więcej niż jednego zgłoszenia z użyciem tego
samego dowodu zakupu pod uwagę będzie brane zgłoszenie z najwcześniejszą datą rejestracji.
4. Po dokonaniu powyższych czynności, Organizator przesyła na adres email Uczestnika, najpóźniej w kolejnym
dniu roboczym kod elektroniczny do serwisu vod CHILI.
5. Organizator zastrzega, iż celem weryfikacji spełnienia warunków uczestnictwa w Promocji może wnioskować
o przedstawienie skanu dowodu zakupu uprawniającego do wzięcia udziału w Promocji.
6. Nagroda nie przysługuje Uczestnikowi w przypadku anulowania zakupu lub zwrotu towaru.
7. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.
§4
Uzyskanie kodu elektronicznego
1. Klient otrzymuje kod elektroniczny do serwisu CHILI (adres serwisu: https://pl.chili.com) po rejestracji zakupu
produktu w systemie www.tomasznagwiazdke.pl.
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2. Po weryfikacji zgłoszenia Organizator przesyła na adres email Uczestnika, najpóźniej w kolejnym dniu roboczym
kod elektronicznym do serwisu CHILI.

§5
Zasady wykorzystania kodu elektronicznego w serwisie CHILI
1. Kod elektroniczny do serwisu CHILI jest Kodem rabatowym CHILI, dający możliwość wypożyczenia online za
darmo jednego z ok 900 wyselekcjonowanych filmów z zasobów serwisu internetowego CHILI, znajdujących
się w katalogu promocyjnym.
2. W celu skorzystania z nagrody w ramach Promocji należy wpisać otrzymany kod na www.chili.com/promotion ,
następnie Zarejestrować się lub Zalogować. Kod zostanie automatycznie aktywowany i zapamiętany na koncie
w

zakładce

MY CHIL/KOD

RABATOWY/PROMOCJA

KOMPUTRONIK,

gdzie

Uczestnik

zostanie

automatycznie przeniesiony.
3. Po aktywacji kodu rabatowego, Uczestnik ma możliwość do dn. 31.01.2022 r. (po tym terminie wpisany
i zapamiętany na koncie CHILI w sekcji MY CHILI nie będzie widoczny) bezpłatnego obejrzenia jednego filmu
z wyselekcjonowanych dla niego filmów. Aby poznać tytuły i wypożyczyć film należy po zalogowaniu
w zakładce MY CHIL/KOD RABATOWY/PROMOCJA KOMPUTRONIK i kliknąć POZNAJ TYTUŁY. Następnie
wybrać film oraz jakość wypożyczenia i upewnić się, że przy potwierdzeniu zamówienia zaznaczony jest kod
PROMOCJI KOMPUTRONIK, dzięki czemu opłata za wypożyczony film zostanie wyzerowana.
4. Uczestnik może wybrać czy wybrany film obejrzeć w streamingu czy pobrać go na urządzenia mobilne Android
i iOS.
5. Wypożyczając film Uczestnik ma 28 dni na rozpoczęcie oglądania. Po wciśnięciu przycisku "PLAY" film będzie
dostępny jeszcze przez 48h - w tym czasie można oglądać go dowolną ilość razy.
6. Uczestnik na koncie CHILI może aktywować max 5 urządzeń. Możliwe jest rozpoczęcie oglądania wybranego
filmu na jednym urządzeniu, następnie po przerwaniu oglądania, dokończenie wizji na innym urządzeniu
połączonym z kontem CHILI.
7. Uczestnik może aktywować i wykorzystać jednorazowo tylko 1 kod rabatowy. Po wykorzystaniu jednego kodu
rabatowego i wypożyczeniu wybranego filmu, możliwe jest wykorzystanie kolejnego kodu.
8. Każdy kod rabatowy CHILI w ramach akcji Komputronik jest unikalny i może być wykorzystany w ramach
Promocji tylko jeden raz. Kod rabatowy wykorzystany w ramach Promocji staje się nieaktywny i nie może być
użyty ponownie.
9. Kod rabatowy nie łączy się z innymi promocjami i promocyjnymi kartami podarunkowymi, aktywowanymi na
koncie Użytkownika CHILI.
10. Kod CHILI uprawnia do wypożyczenia 1 filmu z katalogu promocyjnego i nie uprawnia do wypożyczenia i/lub
zakupu filmu z całego katalogu cyfrowego CHILI oraz nie uprawnia do zakupu seriali i produktów z eStore.
11. Rejestracji w serwisie CHILI może dokonać tylko osoba pełnoletnia, po akceptacji Regulaminu serwisu CHILI
znajdującego się na stronie serwisu. Szczegółowe informacje o wymaganiach technicznych CHILI, zawarte są
na stronie serwisu, w zakładce POMOC https://pomoc.chili.com/hc/pl
12. W razie pytań dotyczących serwisu CHILI i aktywacji kodu rabatowego w ramach akcji można kontaktować się
z CHILI za pomocą kanałów kontaktowych dostępnych na stronie CHILI w zakładce POMOC.
§6
Szczegółowe zapisy dotyczące Nagród
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1. Ilość nagród w Promocji jest ograniczona i wynosi 100 tysięcy kodów. Nagrodę otrzyma pierwszych 100 tysięcy
Uczestników, którzy spełnią warunki udziału w Promocji i dokonają poprawnego zgłoszenia udziału
w Akcji.
2. Nagroda nie jest przeznaczona do odsprzedaży. Uczestnik zobowiązuje się, że nie będzie odsprzedawał lub w
inny sposób udostępniał Nagrody osobom trzecim.
3. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny ani inną nagrodę.
4. Wydanie Nagród nastąpi najpóźniej do dnia 27.12.2022 r.
5. Nagrodę należy aktywować do dnia 31.01.2022 r.
6. Przyznana nagroda stanowi świadczenie niepieniężne w sprzedaży premiowej i do wysokości 200 zł jest
zwolniona z PIT.
§7
Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych jest Komputronik S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Poznaniu przy ulicy
Wołczyńskiej 37, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe
Miasto w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000270885, posiadająca NIP 972-09-02729, kapitał zakładowy w pełni opłacony 979.397,40 zł, z którym można kontaktować się pod adresem emailowym: office@komputronik.pl.
2. Inspektorem ochrony danych jest Krzysztof Jankowski, iodo@komputronik.pl
3. Dane przetwarzane będą w celu: a. przeprowadzenia Promocji (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO); b.
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO); c.
marketingu produktów lub usług własnych, w tym spersonalizowanych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
d. dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
4. Każdy Uczestnik Akcji 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 Akcji ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 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 Promocji.
9. Uczestnik Promocji wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Organizatora.
10. W związku z prowadzeniem Promocji od jego Uczestników zbierane będą następujące dane osobowe: imię
i nazwisko, adres mailowy, numer telefonu. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia niniejszej Akcji.
11. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu wskazanego w ust.3 nie dłużej niż
przez okres 3 lat.
12. Przed przystąpieniem do Promocji jej Uczestnicy zostaną poproszeni o akceptację Regulaminu.
13. CHILI S.p.A. [S.A.] z siedzibą przy ulicy Ambrogio Figino 16 – 20156 Milano [Mediolan] we własnym zakresie
przetwarza dane osobowe na zasadach opisanych w polityce prywatności zamieszczonej na stronie
https://pl.chili.com/privacy-policy.
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§8
Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje w związku z uczestnictwem w Promocji powinny być zgłaszane w formie pisemnej oraz
przesyłane listem poleconym na adres: Komputronik S.A. w restrukturyzacji, ul. Wołczyńska

37, 60-003

Poznań, z dopiskiem: „To Masz na Gwiazdkę – film w prezencie” w terminie 14 dni od dnia zakończenia Promocji
(decyduje

data

stempla

pocztowego)

lub

przesłane

na

adres

e-mail:

sklep@komputronik.pl

w powyższym terminie.
2. Złożone przez Uczestników Akcji promocyjnej reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora, nie później
niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
§9
Postanowienia końcowe
1. Treść niniejszego regulaminu znajduje się:
a.

w siedzibie Organizatora

b.

na stronie internetowej Organizatora - http:// www.tomasznagwiazdke.pl

c.

sklepach stacjonarnych Organizatora

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz
innych ustaw.
3. Biorąc udział w Promocji Uczestnik potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w
Promocji oraz wyraża zgodę na udział w Promocji na zasadach określonych w Regulaminie, a w szczególności
Uczestnik zobowiązuje się nie ingerować w przebieg Akcji w sposób naruszający jej zasady oraz przebieg
zamierzony przez Organizatora.
4. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Promocji w przypadku podjęcia przez Organizatora
uzasadnionego podejrzenia naruszenia przez Uczestnika postanowień Regulaminu.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych
danych dotyczących adresu e-mail uniemożliwiających lub opóźniających wręczenie przez Organizatora
Nagród w związku z prowadzeniem Akcji.
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