Regulamin promocji
„Zostań bohaterem tego rozdania”
(„Regulamin”)
§1. Postanowienia ogólne
1.

Niniejszy Regulamin określa warunki na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą
„Zostań bohaterem tego rozdania” (dalej: „Promocja”).Organizatorem Promocji jest
NTT System S.A. z siedzibą w Zakręcie, 05-077 Warszawa-Wesoła, ul. Trakt Brzeski 89,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000220535, NIP: 113-25-184-15 (dalej:
„Organizator” lub „NTT”); e-mail: sklep@ntt.pl.

2.

W ramach Promocji Uczestnikowi będzie przysługiwać prezent od Organizatora w postaci
czarnej bluzy HIRO z kapturem (dalej: „Prezent”), przyznawany w związku z zakupem
objętych Promocją produktów marki HIRO. Przyznanie Prezentu odbywa się na zasadach
określonych w Regulaminie. Pula Prezentów przewidzianych w Promocji jest ograniczona 50 sztuk.

3.

Do udziału w Promocji uprawnia zakup Produktu Promocyjnego, o którym mowa
w §2 ust. 1 Regulaminu, dokonany w okresie od 17.02.2021 r. do 31.03.2021 r. (dalej:
„Okres Promocji”). Prezent w ramach Promocji przyznawany będzie Uczestnikom,
którzy dokonali prawidłowego zgłoszenia w czasie trwania Okresu Promocji, zgodnie z
§4 Regulaminu, do wyczerpania zapasów Prezentu lub Produktu Promocyjnego.

4.

Promocja odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tj. obejmuje zakup Produktów
Promocyjnych na stronie Sklepu internetowego Organizatora: http://www.sklep.ntt.pl.

5.

Promocja nie łączy się z innymi promocjami ogłaszanymi przez Organizatora.

6.

Promocja nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.), ani konkursem. Organizator jest
składającym przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego.

§2. Produkty Promocyjne
1.

Promocją objęte są wybrane laptopy marki HIRO (dalej: „Produkt Promocyjny” albo
„Produkty Promocyjne”) wskazane w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

2.

Promocją objęte są wyłącznie Produkty Promocyjne, które są fabrycznie nowe, nabyte na
stronie Sklepu internetowego Organizatora: http://www.sklep.ntt.pl.

3.

Do udziału w Promocji nie uprawnia nabycie Produktu Promocyjnego od podmiotów innych
niż wskazane w §2 ust. 2 powyżej. Promocją nie są objęte Produkty Promocyjne pochodzące
ze sprzedaży wtórnej (komisowej lub podobnej).

4.

Uczestnik może brać udział w Promocji maksymalnie jeden raz w czasie trwania Okresu
Promocji i uprawniony jest do zgłoszenia maksymalnie jednej (1) sztuki Produktu
Promocyjnego, za którą Uczestnikowi przysługuje maksymalnie jeden (1) Prezent.
Zgłoszenie więcej niż jednej (1) sztuki Produktu Promocyjnego przez tego samego
Uczestnika w ramach Promocji nie uprawnia do otrzymania więcej niż jednego Prezentu.
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§3.

Uczestnictwo w Promocji

1.

Uczestnikiem Promocji (dalej: „Uczestnik” albo „Uczestnicy”) może być każda osoba
prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której prawo
przyznaje zdolność prawną (np. spółki osobowe Kodeksu spółek handlowych), lub osoba
fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

2.

Warunkiem udziału w Promocji jest spełnienie przez Uczestnika łącznie następujących
warunków:
a) zachowanie dowodu zakupu Produktu Promocyjnego, nabytego w czasie trwania Okresu
Promocji, na przykład w postaci otrzymanego od sprzedawcy dokumentu sprzedaży,
paragonu fiskalnego lub wystawionej przez sprzedawcę faktury VAT (dalej: „Dowód
Zakupu”),
b) dokonanie, prawidłowego zgłoszenia udziału w Promocji, zgodnie z §4 Regulaminu,
w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zakupu Produktu Promocyjnego (wskazanej na
Dowodzie Zakupu tego Produktu Promocyjnego), ale nie później niż do 31.03.2021 r.
c) zapoznanie się oraz akceptacja Regulaminu Promocji „Zostań bohaterem tego rozdania”.

3.

Uczestnik przed przystąpieniem do Promocji powinien zapoznać się z niniejszym
Regulaminem.

4.

Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.

5.

Uczestnictwo w Promocji i związane z tym podanie danych osobowych przez Uczestnika jest
dobrowolne, niemniej jest ono niezbędne dla uczestnictwa w Promocji.
§4. Zgłoszenie udziału w Promocji

1.

W celu wzięcia udziału w Promocji Uczestnik spełniający warunki określone w Regulaminie,
powinien zgodnie z prawdą wypełnić oraz wysłać do systemu informatycznego Organizatora
Formularz Zgłoszeniowy poprzez stronę www.ntt.pl/konkurshiro.

2.

Prawidłowe wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego, o którym mowa w ustępie
poprzedzającym, wymaga:
2.1. podania wszystkich niezbędnych danych (w przypadku osoby fizycznej: imienia
i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu dla kuriera oraz danych adresowych,
niezbędnych do wysyłki Prezentu; w przypadku osoby prawnej lub jednostki
organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, której prawo przyznaje zdolność
prawną: nazwy firmy, numeru NIP, adresu e-mail, numeru telefonu dla kuriera oraz
danych adresowych niezbędnych do wysyłki Prezentu);
2.2.
wskazania Produktu Promocyjnego, nabytego przez Uczestnika w czasie trwania
Okresu Promocji;
2.3.
dołączenia w formie elektronicznej czytelnego zdjęcia lub skanu paragonu albo
faktury VAT wystawionej za zakup Produktu promocyjnego;
2.4
dokonania wymaganych w Formularzu Zgłoszeniowym zgód.

3.

Wypełnione Formularze Zgłoszeniowe Uczestników przyjmowane są przez Organizatora
w czasie trwania Okresu Promocji czyli do 31.03.2021 r. lub do wyczerpania puli Prezentów,
o
czym
Organizator
niezwłocznie
poinformuje
na
stronie
internetowej:
www.ntt.pl/konkurshiro.

4.

W oparciu o dane podane przez Uczestnika w Formularzu Zgłoszeniowym, w terminie
14 dni roboczych od daty zgłoszenia udziału w Promocji stosownie do §4 ust. 1-3
Regulaminu, Organizator dokonuje weryfikacji prawidłowości zgłoszeń uczestnictwa
w Promocji.
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5.

Pierwsze 50 osób, które prześle poprawnie uzupełniony Formularz Zgłoszeniowy
nabędzie prawa do przyznania Prezentu. O kolejności przyznawania Prezentu decyduje
data przesłania Formularza Zgłoszeniowego przez Uczestnika.

6.

Zgłoszenia nieprawidłowe, niekompletne, niezgodne z niniejszym Regulaminem lub
zawierające załączniki w oczywisty sposób nieczytelne, nie uprawniają do otrzymania
Prezentu. Organizator może zwrócić się do Uczestnika o uzupełnienie zgłoszenia. Wszelka
korespondencja od Organizatora kierowana będzie na adres e-mail Uczestnika, podany
w Formularzu Zgłoszeniowym. Uczestnik w terminie 7 dni kalendarzowych od wezwania
powinien uzupełnić ewentualne braki i nieprawidłowości wskazane w ww. korespondencji.

7.

W przypadku otrzymania więcej niż jednego zgłoszenia uczestnictwa w Promocji,
dokonanego z podaniem tego samego Dowodu Zakupu, Organizator uwzględni tylko
zgłoszenie dokonane jako pierwsze.

8.

Uczestnik w każdej chwili może wycofać się z udziału w Promocji wysyłając informację o
rezygnacji na adres e-mail: sklep@ntt.pl.

§5. Prezent
1.

Za zakup Produktu Promocyjnego dokonany w czasie trwania Okresu Promocji oraz
spełnienie warunków określonych w niniejszym Regulaminie, Uczestnikowi przysługuje
Prezent w postaci czarnej bluzy HIRO z kapturem o wartości 150 zł brutto.

2.

Wartość Prezentu jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie
art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
(tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 51, poz. 307). W przypadku osób fizycznych prowadzących
pozarolniczą działalność gospodarczą oraz osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie
posiadających osobowości prawnej, której prawo przyznaje zdolność prawną, wartość
Prezentu stanowi przychód i podlega opodatkowaniu.

3.

Uczestnik otrzymuje powiadomienie o przyznaniu Prezentu na adres e-mail Uczestnika
podany w Formularzu Zgłoszeniowym, w terminie do 14 (czternastu) dni roboczych od daty
zgłoszenia udziału w Promocji stosownie do §4 ust. 1-3 Regulaminu lub od daty
uzupełnienia ewentualnych braków i nieprawidłowości, o których mowa w §4 ust. 5
Regulaminu (tj. od dnia otrzymania przez Organizatora informacji uzupełniających
ewentualne braki i nieprawidłowości).

4.

Wydanie Prezentu nastąpi w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od daty powiadomienia
Uczestnika o przyznaniu Prezentu. Prezent zostanie wysłany przesyłką kurierską na adres
wskazany przez Uczestnika w Formularzu Zgłoszeniowym.

5.

Koszt wydania Prezentu, tj. przesyłki kurierskiej na adres korespondencyjny Uczestnika
ponosi Organizator Promocji.

6.

Podanie przez Uczestnika nieprawidłowych lub niekompletnych danych, jak również brak
odpowiedzi na wezwanie Organizatora o uzupełnienie zgłoszenia, uniemożliwia wydanie
Prezentu Uczestnikowi – uczestnik traci prawo do Prezentu.

7.

Prezent nie przysługuje Uczestnikowi w przypadku odstąpienia przez Uczestnika od umowy
sprzedaży Produktu Promocyjnego na podstawie przepisów ustawy z 30 maja 2014 r. o
prawach konsumenta. Niniejsze postanowienie nie ogranicza w żaden sposób ustawowego
prawa konsumenta i przedsiębiorcy będącym osobą fizyczną prowadzącą działalność
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gospodarczą do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość lub poza lokalem
przedsiębiorcy.
8.

Uczestnikowi nie przysługuje roszczenie o wypłatę równowartości wartości Prezentu
w pieniądzu, ani zamiany Prezentu na inny, ani prawo do przekazania prawa do Prezentu
osobie trzeciej.

9.

Uczestnik może zrzec się Prezentu, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny
ani jakakolwiek inny prezent.

10.

Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania mniejszej ilości Prezentów, jak również do
nieprzyznania ich w ogóle, w przypadku braku dostatecznej ilości zgłoszeń spełniających
wymogi Regulaminu.

11.

Prezenty nieodebrane ulegają przepadkowi.

12.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru Prezentu z przyczyn od
niego niezależnych i/lub leżących po stronie Uczestników. W szczególności Organizator nie
ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości, wynikające z błędnego podania przez
Uczestnika adresu lub innych danych, koniecznych do przekazania Prezentu. Organizator nie
ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania lub adresu do korespondencji,
podanego przez Uczestnika, jak również za zmianę innych danych, uniemożliwiającą
prawidłowe przekazanie Uczestnikowi Prezentu. Jeżeli Prezent nie zostanie odebrany (2x
awizo) po uprzednim wysłaniu przez Organizatora na podany przez Użytkownika adres,
przechodzi do dyspozycji Organizatora. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za
odbiór Prezentu pod wskazanym przez Uczestnika adresem przez inną niż Uczestnik osobę
podającą się za Laureata.
§6. Reklamacje

1.

Wszelkie reklamacje związane z Promocją mogą być zgłaszane w czasie trwania Okresu
Promocji oraz w terminie do 31.03.2021 r. Niniejsze postanowienie nie wyłącza żadnych
uprawnień ani roszczeń Uczestnika Promocji przysługujących mu z mocy bezwzględnie
obowiązujących przepisów prawa.

2.

Wszelkie reklamacje powinny być przesyłane pocztą na adres korespondencyjny
Organizatora (dostępny w §1 ust. 1 Regulaminu) lub na adres e-mail: konkurshiro@ntt.pl
oraz powinny zawierać: imię, nazwisko, adres korespondencyjny oraz dokładny opis
okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.

3.

Złożone reklamacje rozpatrywane będą w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania
reklamacji. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji
niezwłocznie po jej rozpatrzeniu drogą mailową na adres podany w Formularzu
Zgłoszeniowym lub na adres korespondencyjny Uczestnika w przypadku przesłania
reklamacji na adres korespondencyjny Organizatora.
§7. Dane osobowe

1.

Administratorem danych osobowych zawartych w Formularzu Zgłoszeniowym i podanych
w związku z udziałem w Promocji (w rozumieniu przepisów 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 - w dalszej części jako „RODO”), jest Organizator – NTT System S.A.
z siedzibą w Zakręcie, 05-077 Warszawa-Wesoła, ul. Trakt Brzeski 89, wpisaną do rejestru
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przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000220535, NIP: 113-25-184-15.
2.

Dane Uczestników będą przetwarzane w celu:
a) organizacji i prowadzenia Promocji, przyznawania Prezentów oraz rozpatrzenia ewentualnych
reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) przez czas trwania Promocji oraz okres niezbędny do
wydania Prezentów i rozpatrzenia reklamacji – dane przetwarzane w tym celu będą przez
okres do upływu okresu składania i rozpatrywania reklamacji;
b) realizacji obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze, w tym w szczególności
podatkowych i rachunkowych, m. in. na podstawie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa
i ustawy o rachunkowości (podstawa prawna przetwarzania art. 6 ust. 1 lit. c RODO), przez
okres wymagany przez te przepisy – dane przetwarzane w tym celu będą przez okres
wymaganej archiwizacji dokumentacji księgowej i podatkowej;
c) kontaktu z Uczestnikiem, dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami
związanymi
z realizacją Promocji do 6 lat od zakończenia Promocji, które stanowią prawnie uzasadnione
interesy realizowane przez administratora (podstawa prawna przetwarzania art. 6 ust. 1lit.
F RODO) – dane przetwarzane w tym celu będą przez okres do upływu okresu przedawnienia
roszczeń dotyczących Promocji.

3.

Dane osobowe Uczestników będą przekazywane dostawcom usług – podmiotom
przetwarzającym dane osobowe na podstawie umowy z NTT i zgodnie z poleceniami NTT w
tym w szczególności:
a) dostawcy usług hostingu i zarządzania stroną internetową – ACTIVE.PL SP. Z O. O. SP. K.
z siedzibą w Łodzi ul. Giewont 38A, 92-116 Łódź, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000845987 przez Sąd Rejonowy dla
Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 7282843812, REGON:
385748680 w celu weryfikacji zgłoszeń Uczestników,
b) dostawcy obsługującemu realizację Promocji oraz wydanie Prezentów – ACTIVE.PL SP. Z O.
O. SP. K. z siedzibą w Łodzi ul. Giewont 38A, 92-116 Łódź, wpisaną do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000845987 przez Sąd
Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 7282843812,
REGON: 385748680,
c) kurierowi dostarczającemu Uczestnikom Prezenty - General Logistics Systems Poland Sp. z
o.o. z siedzibą w Głuchowie, ul. Tęczowa 10, 62-052 Komorniki, wpisaną do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000005009 przez Sąd
Rejonowy w Poznaniu - Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, NIP: 7851561831, REGON: 631058749.

4.

Dodatkowo zgodnie z obowiązującym prawem dane osobowe Uczestników mogą zostać
przekazane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa
np. sądom lub organom ścigania – gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną
podstawę prawną. A także, gdy jest to niezbędne dla realizacji potrzeb Organizatora, w
szczególności kancelariom prawnym.

5.

Uczestnikowi przysługuje prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do
wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Uczestnika wobec
przetwarzania jego danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów
Organizatora, w tym profilowania na tej podstawie. W celu skorzystania z przysługujących
praw Użytkownik powinien skontaktować się z Organizatorem i przesłać wiadomość na adres
e-mail: daneosobowe@ntt.pl lub adres korespondencyjny wskazany w ust. 1 powyżej. Jeśli
dane były przetwarzane na podstawie zgody Uczestnik ma prawo do jej odwołania.

6.

W przypadku uznania, że Organizator przetwarza dane osobowe w sposób nieprawidłowy,
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Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
7.

Podanie danych wskazanych w Formularzu Zgłoszeniowym jest dobrowolne, ale konieczne
do wzięcia udziału w Promocji.

8.

Uczestnicy, których dane osobowe uległy zmianie po podaniu ich do wiadomości
Organizatora, są zobowiązani niezwłocznie powiadomić Organizatora o ww. zmianie oraz
podać nowe dane.

9.

Organizator nie przekazuje
międzynarodowej.

10.

Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
o profilowaniu.

danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji

§8. Postanowienia końcowe
1.

Pełna treść niniejszego Regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie
internetowej: www.ntt.pl/konkurshiro.

2.
3.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym
powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

4.

Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, o ile
nie naruszy to praw nabytych przez Uczestników. Zmiany Regulaminu obowiązują od dnia
ogłoszenia lub od dnia wskazanego przez Organizatora w treści informacji o zmianie. W
miarę możliwości o wszelkich zmianach treści Regulaminu Uczestnicy będą informowani za
pośrednictwem wiadomości e-mail. Jeżeli udzielenie informacji za pośrednictwem
wiadomości e-mail nie jest możliwe, zmiany będą ogłaszane na stronie internetowej:
www.ntt.pl/konkurshiro.
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Promocji – Lista laptopów HIRO objętych promocją „Zostań
bohaterem tego rozdania” („Produkt Promocyjny”).

Model
HIRO seria B140,
HIRO seria B141,
HIRO seria B150,
HIRO seria B151,
HIRO seria S560,
HIRO seria S570,
HIRO seria S760,
HIRO seria S770,
HIRO seria 700,
HIRO seria 760,
HIRO seria 770,
HIRO seria 950er,
HIRO seria 957

