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REGULAMIN PROMOCJI
„200 PLN na Start”

I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1) Organizatorem oraz koordynatorem promocji „200 PLN na Start” jest Infomex Sp. z
o.o. z siedzibą w Żywcu, przy ul. Wesołej 19b wpisana do rejestru przedsiębiorców
KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000364655, kapitał zakładowy
4.499.000,00 zł, NIP: 5532470186, REGON: 241568544, zwana dalej
„Organizatorem”.
2) Promocja trawa od 08.12.2016 r. do 31.01.2017 r. Organizator zastrzega sobie prawo
do zmiany czasu trwania Promocji bez podania przyczyny. Organizator zamieści na
stronie internetowej www.infomex.pl informację o dokonaniu zmiany czasu trwania
Promocji lub o jej zakończeniu
3) Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia oraz ewentualnego skrócenia
czasu trwania Promocji.
4) Promocja polega na umożliwieniu nieodpłatnego, testowego korzystania na zasadach
określonych w niniejszym Regulaminie przez Uczestników w rozumieniu pkt II.3)
niniejszego Regulaminu, w ramach platformy stworzonej oraz zarządzanej przez
Organizatora, dostępnej za pośrednictwem strony https://panel.v-dc.cloud/#/ z
usługi Virtual Data Center („VDC”). Dostęp do usługi VDC, o której mowa powyżej
realizowany będzie poprzez przyznanie vouchera o wartości 200,00 zł.
5) Celem Promocji jest propagowanie usług Cloud computingu pośród polskich
przedsiębiorców.

II.

UCZESTNICTWO W PROMOCJI
1) Promocja jest przeznaczona dla osób fizycznych niebędących konsumentem, które
ukończyły 13 lat i nie są całkowicie ubezwłasnowolnione. Osoby, które nie ukończyły
13 lat oraz nie posiadające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą brać udział
w Promocji wyłącznie za zgodą przedstawicieli ustawowych. Zgoda rodziców lub
opiekunów prawnych osób niepełnoletnich lub ubezwłasnowolnionych częściowo
uczestniczących w Promocji, powinna obejmować również zgodę na przetwarzanie
danych osobowych. Uczestnik zobowiązany jest przedstawić ww. zgody na każde
żądanie Organizatora oraz osób, które są przez Organizatoraumocowane do realizacji
oraz obsługi Promocji.
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2) Promocja jest przeznaczona także dla osób prawnych, a także jednostek
organizacyjnych niemających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność
prawną, w tym prowadzących działalność gospodarczą.
3) Uczestnikiem Promocji ("Uczestnik") może zostać każda osoba fizyczna niebędąca
konsumentem, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna niemająca
osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która spełni warunki
opisane w pkt. II 1 lub 2 niniejszego Regulaminu oraz uzupełni wymagane pola
formularza dostępnego pod adresem: www.chmuraelastyczna.pl.
4) W trakcie rejestracji, w celu skorzystania z Promocji, osoba zainteresowana wzięciem
udziału w Promocji powinna:
a) podać następujące dane:
• imię;
• nazwisko;
• numer telefonu;
• adres email;
b) potwierdzić zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i zaakceptować jego
postanowienia oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych, o
których mowa w lit. a) powyżej przez Zleceniodawcę.
5) W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy lub przedstawiciele Organizatora lub
podmiotów biorących udział w przygotowaniu Promocji, bądź też członkowie ich
rodzin – przy czym:
a) przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo,
małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia;
b) za pracowników uważa się wszelkie osoby wykonujące pracę lub inne
powtarzające się czynności na rzecz Organizatora lub podmiotów wymienionych
powyżej, niezależnie od podstawy na jakiej ta współpraca jest wykonywana.
6) Administratorem danych osobowych Uczestników ("Dane") jest Organizator (Infomex
Sp. z o.o. z siedzibą w Żywcu, przy ul. Wesołej 19b). Dane osobowe Uczestników będą
przetwarzane z uwzględnieniem wymogów wynikających z przepisów ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U.2014.1182 ze zm.),
w celach:
a) organizacji i przeprowadzenia Promocji oraz
b) informowania o działaniach promocyjnych oraz ofercie Organizatora.
7) Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści ich danych osobowych i ich
poprawiania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
Organizator informuje, że wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest
dobrowolne, ale niezbędne dla dopuszczenia Uczestnika do udziału w Promocji.
Uczestnik może w każdej chwili odwołać zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
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8) W ramach Promocji każdy Uczestnik jest uprawniony do skorzystania tylko z jednego
vouchera o wartości 200,00 zł.
9) Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji prawdziwości danych podanych w
formularzu, o którym mowa w pkt 4) powyżej i - w przypadku wykrycia niezgodności do usunięcia konta Użytkownika oraz danych przeniesionych przez Użytkownika na
platformę VDC.

III.

ZASADY I PRZEGIEG PROMOCJI
1) Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.
2) Warunkiem skorzystania z Promocji jest uzupełnienie przez Użytkownika formularza
rejestracji dostępnego pod adresem: www.chmuraelastyczna.pl
4) Każdemu Uczestnikowi, który dokona rejestracji w sposób wskazany powyżej, w
okresie obowiązywania Promocji, przysługuje voucher o wartości 200 zł („Voucher”).
5) Nie ma możliwości wymiany Vouchera na równowartość pieniężną.
3) Nie ma możliwości przeniesienia Vouchera na podmiot trzeci.
4) Voucher zostanie wysłany drogą elektroniczną, na adres email podany podczas
procesu rejestracji.
5) Otrzymany Voucher umożliwia skorzystanie z usług Organizatora dostępnych na
platformie Vitual Data Center dostępnej pod adresem: https://panel.v-dc.cloud/#/.
6) Wymiana Voucherów na usługi świadczone za pośrednictwem platformy Virtual Data
Center (VDC) powinna nastąpić do dnia 31 stycznia 2016 roku, a po upływie tego
terminu uprawnienia z Vouchera wygasają.
7) Próba aktywacji Vouchera przez osobę trzecią, której Voucher nie został przyznany
skutkować będzie natychmiastową, bezpowrotną dezaktywacją Vouchera i
usunięciem konta oraz danych przeniesionych na platformę VDC.
8) Próba wykorzystania Vouchera niezgodnie z przeznaczeniem lub postanowieniami
niniejszego Regulaminu, a także korzystanie z dostępnych usług w sposób sprzeczny z
postanowieniami niniejszego Regulaminu, skutkować będzie natychmiastową,
bezpowrotną dezaktywacją Vouchera i usunięciem konta oraz danych przeniesionych
na platformę VDC.

IV.

REKLAMACJE
1) Uczestnikom przysługuje prawo do składania reklamacji, w formie pisemnej, w
siedzibie Organizatora lub drogą mailową, na adres: sales@v-dc.cloud.
2) Organizator rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania i
powiadamia o podjętym rozstrzygnięciu osobę która reklamację zgłosiła.
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3) W reklamacji należy zamieścić dokładny opis przedmiotu reklamacjami oraz pełne
dane kontaktowe. W przypadku niekompletnego zgłoszenia reklamacyjnego,
Organizator zwróci się do zgłaszającego reklamację – o ile przekazane w zgłoszeniu
dane będą dawały taką możliwość – o uzupełnienie niezbędnych dla rozpatrzenia
reklamacji informacji.
V.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1) Wzięcie udziału w Promocji jest równoważne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
2) W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają
przepisy Kodeksu Cywilnego.
3) Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w
każdym czasie - jeżeli jest to uzasadnione celem Promocji i nie wpłynie na prawa
nabyte Uczestników.
4) Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji Uczestników pod względem spełnienia
warunków Promocji, jak również może żądać od Uczestników podania określonych
danych bądź przedłożenia określonych dokumentów.
5) Niespełnienie warunków Promocji powoduje wykluczenie Uczestnika z Promocji.
6) Regulamin Promocji jest dostępny na stronie internetowej Organizatora oraz w jego
siedzibie.
7) W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają
postanowienia Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną dla przedsiębiorcy,
dostępnego na stronie internetowej Organizatora oraz w jego siedzibie.
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