
REGULAMIN 

Promocja ze zwrotem gotówki („Promocja”) 

  
Bez uszczerbku dla szczegóBez uszczerbku dla szczegółłowych postanowieowych postanowień ń poniponiżższych warunków regulaminu, Uczestnicy mogszych warunków regulaminu, Uczestnicy mogą ą wziwziąć ąć udziaudział ł w Promocji w Promocji 
pod warunkiem zaakceptowania postanowiepod warunkiem zaakceptowania postanowień ń niniejszego regulaminu w chwili zniniejszego regulaminu w chwili złłoożżenia wniosku o cashback. Wszelkie enia wniosku o cashback. Wszelkie 
informacje lub instrukcje opublikowane przez Promotora na temat Promocji pod adresem informacje lub instrukcje opublikowane przez Promotora na temat Promocji pod adresem www.hp.com/pl/tonerwww.hp.com/pl/toner--cashbackcashback  
stanowistanowią ą czczęść ęść niniejszego regulaminu (niniejszego regulaminu („„Regulamin””).).  

  
A. Promotor 

  

B. Opis promocji 
  

  

  

C. Uczestnicy kwalifikowani 
  

  

1. 1. HP International Sarl, 150 Route du Nant dHP International Sarl, 150 Route du Nant d’’Avril 1217 Meyrin 2, Geneva, Switzerland (Avril 1217 Meyrin 2, Geneva, Switzerland („„Promotor” ” lub lub „„HP””).).

1. 1. Klienci koKlienci końńcowi, którzy zakupicowi, którzy zakupią ą nowy produkt HP wyszczególniony w nowy produkt HP wyszczególniony w Załączniku 1 ( („„Produkt Kwalifikujący HP””) ) 
bezpobezpośśrednio od HP lub ob Autoryzowany odsprzedawca HP majrednio od HP lub ob Autoryzowany odsprzedawca HP mająącego siedzibcego siedzibę ę na terytorium Polski w okresie promocji na terytorium Polski w okresie promocji 
bbęęddą ą mogli otrzymamogli otrzymać ć zwrot (wypzwrot (wypłłacany wyacany wyłąłącznie w drodze przelewu bankowego) czcznie w drodze przelewu bankowego) częśęści uiszczonej ceny zakupu w ci uiszczonej ceny zakupu w 
wysokowysokośści okreci okreśślonej w Zalonej w Załąłączniku 1 (czniku 1 („„Cashback””; ; lub lub „„Promocja").").

2. 2. Promocja obowiPromocja obowiąązuje w odniesieniu do Produktów Kwalifikujzuje w odniesieniu do Produktów Kwalifikująących HP w okresie udziacych HP w okresie udziałłu danego Produktu Kwalifikuju danego Produktu Kwalifikująącego cego 
HP w Promocji, okreHP w Promocji, okreśślonym w Zalonym w Załąłączniku 1 i zakupionych w okresie od 2020czniku 1 i zakupionych w okresie od 2020--0303--01 do 202001 do 2020--0404--30 (30 („„Okres Promocji””), ), z z 
zastrzezastrzeżżeniem postanowieeniem postanowień ń pkt E.5 ponipkt E.5 poniżżej i pod warunkiem speej i pod warunkiem spełłnienia warunków okrenienia warunków okreśślonych w niniejszym dokumencie.lonych w niniejszym dokumencie.

3. 3. Tylko jeden (1) wniosek o Cashback moTylko jeden (1) wniosek o Cashback możże bye być ć zgzgłłoszony w odniesieniu do danego, zakupionego Produktu Kwalifikujoszony w odniesieniu do danego, zakupionego Produktu Kwalifikująącego cego 
HP. Uczestnik moHP. Uczestnik możże ze złłoożżyyć ć wniosek o Cashback w odniesieniu do maksymalnie 2 spowniosek o Cashback w odniesieniu do maksymalnie 2 spośśród Pakiety produktów HP w Okresie ród Pakiety produktów HP w Okresie 
Promocji.Promocji.

1. 1. Konsument lub przedsiKonsument lub przedsięębiorca skbiorca skłładajadająący wniosek w ramach niniejszej Promocji jest zwany dalej cy wniosek w ramach niniejszej Promocji jest zwany dalej „„Uczestnikiem””..

2. 2. Aby kwalifikowaAby kwalifikować ć sisię ę do udziado udziałłu w Promocji, Uczestnik musi speu w Promocji, Uczestnik musi spełłninić ć nastnastęępujpująące wymagania kwalifikacyjne (ce wymagania kwalifikacyjne („„Wymagania 
kwalifikacyjne””): ):   

a.a. miemieć ć ukoukońńczone 18 lat (w przypadku Uczestników bczone 18 lat (w przypadku Uczestników bęęddąących przedsicych przedsięębiorcami biorcami ––  osoba dziaosoba działłajająąca w imieniu ca w imieniu 
przedsiprzedsięębiorcy, skbiorcy, skłładajadająąca wniosek o Cashback, powinna mieca wniosek o Cashback, powinna mieć ć ukoukońńczone 18 lat); czone 18 lat);   

b.b. bybyć ć klientem koklientem końńcowym Produktu Kwalifikujcowym Produktu Kwalifikująącego HP (tj. bycego HP (tj. być ć klientem kupujklientem kupująącym Produkt Kwalifikujcym Produkt Kwalifikująący HP na cy HP na 
wwłłasny uasny użżytek, tj. nie w celu dalszej odsprzedaytek, tj. nie w celu dalszej odsprzedażży lub innej formy przeniesienia praw, wynajy lub innej formy przeniesienia praw, wynajęęcia, ucia, użżyczenia lub innej yczenia lub innej 
formy przekazania do posiadania lub uformy przekazania do posiadania lub użżywania); ywania);   

c.c. zakupizakupić ć Produkt KwalifikujProdukt Kwalifikująący HP z lub na terytorium Polski; cy HP z lub na terytorium Polski;   
d.d. dokonadokonać ć zakupu Produktu Kwalifikujzakupu Produktu Kwalifikująącego HP w Okresie Promocji; cego HP w Okresie Promocji;   
e.e. posiadaposiadać ć dostdostęępu do Internetu w celu zpu do Internetu w celu złłoożżenia wniosku o Cashback; enia wniosku o Cashback;   
f.f. posiadaposiadać ć aktywne konto bankowe;aktywne konto bankowe;  
g.g. spespełłnianiać ć wszelkie wymagania okrewszelkie wymagania okreśślone w niniejszym Regulaminie. lone w niniejszym Regulaminie.   

3. 3. W Promocji nie mogW Promocji nie mogą ą uczestniczyuczestniczyć ć pracownicy lub osoby zatrudnione na umowach cywilnoprawnych HP lub innych pracownicy lub osoby zatrudnione na umowach cywilnoprawnych HP lub innych 
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D. Wniosek o Cashback 
  

  

  

  

E. Rejestracja wniosków o Cashback 

  

podmiotów z grupy kapitapodmiotów z grupy kapitałłowej HP, ich agenci, wspóowej HP, ich agenci, współłpracujpracująący z nimi sprzedawcy hurtowi lub detaliczni (w tym och cy z nimi sprzedawcy hurtowi lub detaliczni (w tym och 
pracownicy lub osoby zatrudnione przez nich na umowach cywilnoprawnych), ani inne osoby zwipracownicy lub osoby zatrudnione przez nich na umowach cywilnoprawnych), ani inne osoby zwiąązane z Promocjzane z Promocjąą..

4. 4. Niniejsza Promocja nie moNiniejsza Promocja nie możże bye być łąć łączona z innymi ofertami promocyjnymi lub specjalnymi cenami oferowanymi na czona z innymi ofertami promocyjnymi lub specjalnymi cenami oferowanymi na 
Produkty KwalifikujProdukty Kwalifikująące HP.ce HP.

1. 1. Odpowiednia wartoOdpowiednia wartość ść Cashback dla danego Produktu KwalifikujCashback dla danego Produktu Kwalifikująącego HP jest okrecego HP jest okreśślona w Zalona w Załąłączniku 1 w dniu zakupu czniku 1 w dniu zakupu 
danego Produktu Kwalifikujdanego Produktu Kwalifikująącego HP.cego HP.

2. 2. NastNastęępujpująące produkty nie kwalifikujce produkty nie kwalifikują ą sisię ę jako Produkty Kwalifikujjako Produkty Kwalifikująące HP: ce HP:   

a.a. produkty demonstracyjne, ponownie wprowadzone na rynek lub uprodukty demonstracyjne, ponownie wprowadzone na rynek lub użżywane;ywane;
  

b.b. produkty zakupione w drodze poprodukty zakupione w drodze pożżyczki, umowy kupna na raty lub umowy kredytowej zawartej za poyczki, umowy kupna na raty lub umowy kredytowej zawartej za pośśrednictwem rednictwem 
autoryzowanego dystrybutora lub sprzedawcy detalicznego; autoryzowanego dystrybutora lub sprzedawcy detalicznego;   

c.c. produkt zakupiony w celu odsprzedaprodukt zakupiony w celu odsprzedażży lub wynajy lub wynajęęcia osobie trzeciej.cia osobie trzeciej.  

3. 3. Wniosek o Cashback moWniosek o Cashback możże bye być ć zzłłoożżony wyony wyłąłącznie przez klienta kocznie przez klienta końńcowego i nie mogcowego i nie mogą ą bybyć ć skskłładane za poadane za pośśrednictwem rednictwem 
agentów HP, sprzedawców detalicznych lub sprzedawców hurtowych.agentów HP, sprzedawców detalicznych lub sprzedawców hurtowych.

4. 4. Wniosek o Cachback naleWniosek o Cachback należży zy złłoożżyyć ć online, w cionline, w ciąągu 30 dni kalendarzowych od momentu zakupu Produktu Kwalifikujgu 30 dni kalendarzowych od momentu zakupu Produktu Kwalifikująącego cego 
HP (HP („„Okres Zgłoszenia””). ). Za datZa datę ę zakupu uznaje sizakupu uznaje się ę datdatę ę wystawienia faktury lub paragonu fiskalnego. Dla unikniwystawienia faktury lub paragonu fiskalnego. Dla uniknięęcia cia 
wwąątpliwotpliwośści, data zakupu liczy sici, data zakupu liczy się ę jako dziejako dzień ń 1. Wnioski o Cashback z1. Wnioski o Cashback złłoożżone po Okresie Zgone po Okresie Zgłłoszenia nie boszenia nie bęęddą ą kwalifikowakwalifikować ć sisię ę 
do niniejszej Promocji.do niniejszej Promocji.

5. 5. W przypadku zwrotu Produktu KwalifikujW przypadku zwrotu Produktu Kwalifikująącego HP (a tym samym uniewacego HP (a tym samym unieważżnienia umowy sprzedanienia umowy sprzedażży) nie moy) nie możżna domagana domagać ć 
sisię ę wypwypłłaty Cashback. W przypadku, gdy wartoaty Cashback. W przypadku, gdy wartość ść Cashback zostaCashback zostałła jua już ż wypwypłłacona, Uczestnik obowiacona, Uczestnik obowiąązany jest w cazany jest w całłoośści ci 
zwrócizwrócić ć jją ą Promotorowi. PowyPromotorowi. Powyżższe postanowienia nie majsze postanowienia nie mają ą zastosowania w przypadku, gdy zwrot Produktu zastosowania w przypadku, gdy zwrot Produktu 
KwalifikujKwalifikująącego HP nastcego HP nastąąpipił ł w wykonaniu przez Uczestnika bw wykonaniu przez Uczestnika bęęddąącego konsumentem, ustawowych praw z tytucego konsumentem, ustawowych praw z tytułłu ru ręękojmi za kojmi za 
wady rzeczy sprzedanej.wady rzeczy sprzedanej.

1. 1. Po zakupie Produktu KwalifikujPo zakupie Produktu Kwalifikująącego HP, Uczestnicy muszcego HP, Uczestnicy muszą ą wypewypełłninić ć i zi złłoożżyyć ć nastnastęępujpująące, obowice, obowiąązkowe informacje w zkowe informacje w 
formularzu zgformularzu zgłłoszeniowym online dostoszeniowym online dostęępnym pod adresem: pnym pod adresem: www.hp.com/pl/tonerwww.hp.com/pl/toner--cashbackcashback w Okresie Zg w Okresie Zgłłoszenia: oszenia:   

a.a. nazwnazwę ę Produktu KwalifikujProduktu Kwalifikująącego HP (spocego HP (spośśród dostród dostęępnych w rozwijarce); pnych w rozwijarce); 
  

b.b. cencenę ę Produktu KwalifikujProduktu Kwalifikująącego HP i datcego HP i datę ę zakupu;zakupu;  
c.c. numer produktu i numer seryjny Produktu Kwalifikujnumer produktu i numer seryjny Produktu Kwalifikująącego HP; cego HP;   
d.d. nazwnazwę ę sprzedawcy i miejscowosprzedawcy i miejscowość ść siedziby sprzedawcy (opcjonalnie); siedziby sprzedawcy (opcjonalnie);   
e.e. dowód zakupu w formie faktury sprzedadowód zakupu w formie faktury sprzedażży lub paragonu fiskalnego, poprzez doy lub paragonu fiskalnego, poprzez dołąłączenie jego skanu (w przypadku czenie jego skanu (w przypadku 

posiadania faktury lub paragonu fiskalnego w wersji papierowej) lub przedstawienie pliku elektronicznego, posiadania faktury lub paragonu fiskalnego w wersji papierowej) lub przedstawienie pliku elektronicznego, 
otrzymanego jako zaotrzymanego jako załąłącznik ecznik e--mail (mail („„Dowód zakupu””););  

f.f. numer dowodu zakupu, tj. Faktury lub paragonu fiskalnego;numer dowodu zakupu, tj. Faktury lub paragonu fiskalnego;  
g.g. dane osobowe (imidane osobowe (imię ę i nazwisko/nazwi nazwisko/nazwęę//firmfirmęę; ; adres: ulicadres: ulicęę, , numer domu, kod pocztowy i miejscowonumer domu, kod pocztowy i miejscowośćść; ; adres eadres e--mail; mail; 

numer telefonu (opcjonalnie)); numer telefonu (opcjonalnie));   
h.h. dane bankowe (imidane bankowe (imię ę i nazwisko wi nazwisko włłaaśściciela rachunku/nazwciciela rachunku/nazwę ę wwłłaaśściciela rachunku, numer IBAN oraz numer BIC ciciela rachunku, numer IBAN oraz numer BIC 

(SWIFT)).(SWIFT)).  
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F. Płatność 
  

  

2. 2. Dowód zakupu musi wyraDowód zakupu musi wyraźźnie wskazywanie wskazywać ć model i numer seryjny Produktu Kwalifikujmodel i numer seryjny Produktu Kwalifikująącego HP, nazwcego HP, nazwę ę i adres nabywcy (w i adres nabywcy (w 
przypadku, gdy Dowodem zakupu jest faktura), nazwprzypadku, gdy Dowodem zakupu jest faktura), nazwę ę i adres sprzedawcy oraz dati adres sprzedawcy oraz datę ę wystawienia faktury lub paragonu wystawienia faktury lub paragonu 
fiskalnego i cenfiskalnego i cenę ę zakupu. Dowód zamówienia lub dowód wysyzakupu. Dowód zamówienia lub dowód wysyłłki Produktu Kwalifikujki Produktu Kwalifikująącego HP nie stanowi Dowodu zakupu. cego HP nie stanowi Dowodu zakupu. 
HP zastrzega sobie prawo do zaHP zastrzega sobie prawo do zażążądania od Uczestnika dalszych dowodów zakupu i/lub wdania od Uczestnika dalszych dowodów zakupu i/lub włłasnoasnośści (Zdjci (Zdjęęcie etykiety z cie etykiety z 
numerem seryjnym, kodów kreskowych).numerem seryjnym, kodów kreskowych).

3. 3. Po otrzymaniu formularza zgPo otrzymaniu formularza zgłłoszeniowego i wymaganych dokumentów HP przeoszeniowego i wymaganych dokumentów HP prześśle Uczestnikowi potwierdzenie odbioru le Uczestnikowi potwierdzenie odbioru 
pocztpocztą ą elektronicznelektroniczną ą z z promotions@gps1.hp.compromotions@gps1.hp.com. W wiadomo. W wiadomośści eci e--mail, przekazanej Uczestnikowi w terminie 7 (siedmiu) mail, przekazanej Uczestnikowi w terminie 7 (siedmiu) 
dni kalendarzowych od dnia zdni kalendarzowych od dnia złłoożżenia przez niego formularza zgenia przez niego formularza zgłłoszeniowego, zostanie wskazane, czy zgoszeniowego, zostanie wskazane, czy zgłłoszenie wniosku oszenie wniosku 
Cashback zostaCashback zostałło rozpatrzone pozytywnie, czy teo rozpatrzone pozytywnie, czy też ż wniosek zostawniosek został ł odrzucony. Uczestnik, moodrzucony. Uczestnik, możże skontaktowae skontaktować ć sisię ę z z 
zespozespołłem ds. Promocji, jeem ds. Promocji, jeżżeli w terminie okreeli w terminie okreśślonym powylonym powyżżej nie otrzyma on wiadomoej nie otrzyma on wiadomośści dotyczci dotycząącej swojego wniosku o cej swojego wniosku o 
Cashback.Cashback.

4. 4. Aby sprawdziAby sprawdzić ć status zgstatus zgłłoszenia, sprawdoszenia, sprawdź ź adres URL dostadres URL dostęępny w epny w e--mailu weryfikacyjnym zgmailu weryfikacyjnym zgłłoszenia. W przypadku pytaoszenia. W przypadku pytań ń 
dotyczdotycząących Promocji lub statusu Twojego roszczenia, prosimy o kontakt mailowy: cych Promocji lub statusu Twojego roszczenia, prosimy o kontakt mailowy: promotions@gps1.hp.compromotions@gps1.hp.com

5. 5. Uczestnicy: Uczestnicy:   

a.a. przekazujprzekazująący niekompletny formularz zgcy niekompletny formularz zgłłoszeniowy;oszeniowy;
  

b.b. przekazujprzekazująący dane w formularzu zgcy dane w formularzu zgłłoszeniowym, które okaoszeniowym, które okażą żą sisię ę nieprawdzie;nieprawdzie;  
c.c. nie przekazujnie przekazująący dokumentów wymaganych w formularzu zgcy dokumentów wymaganych w formularzu zgłłoszeniowym lub przekazujoszeniowym lub przekazująący nieczytelne dane;cy nieczytelne dane;  

zostanzostaną ą powiadomieni pocztpowiadomieni pocztą ą elektronicznelektroniczną ą o odrzuceniu ich wniosku o Cashback, w terminie, o którym mowa w pkt. E.3 o odrzuceniu ich wniosku o Cashback, w terminie, o którym mowa w pkt. E.3 
powypowyżżej, wraz z informacja o przyczynach odrzucenia. Uczestnik, którego wniosek o Cashback zej, wraz z informacja o przyczynach odrzucenia. Uczestnik, którego wniosek o Cashback złłoożżony w Okresie Promocji ony w Okresie Promocji 
zostazostał ł odrzucony, moodrzucony, możże ze złłoożżyyć ć ponownie wniosek o Cashback, najpóponownie wniosek o Cashback, najpóźźniej w terminie do 30 (trzydziestu) dni po upniej w terminie do 30 (trzydziestu) dni po upłływie ywie 
Okresu Promocji, przy czym zaakceptowanie wniosku zOkresu Promocji, przy czym zaakceptowanie wniosku złłoożżonego ponownie po Okresie Promocji zaleonego ponownie po Okresie Promocji zależży od uznaniowej y od uznaniowej 
decyzji HP.decyzji HP.

6. 6. Promotor zachowuje prawo do kontroli wszystkich wniosków o Cashback pod kPromotor zachowuje prawo do kontroli wszystkich wniosków o Cashback pod kąątem ich zgodnotem ich zgodnośści z postanowieniami ci z postanowieniami 
Regulaminu oraz, w razie potrzeby, do podjRegulaminu oraz, w razie potrzeby, do podjęęcia wszelkich uzasadnionych dziacia wszelkich uzasadnionych działłaań ń w celu ochrony przed oszukaw celu ochrony przed oszukańńczymi lub czymi lub 
niewanieważżnymi wnioskami o Cashback, w tym, do nymi wnioskami o Cashback, w tym, do żążądania dodatkowych informacji dotyczdania dodatkowych informacji dotycząących kacych każżdego wniosku o Cashback, dego wniosku o Cashback, 
a taka takżże dalszej weryfikacji dowodu zakupu/we dalszej weryfikacji dowodu zakupu/włłaaśściciela (poprzez ciciela (poprzez żążądanie dodatkowych dokumentów: Zdjdanie dodatkowych dokumentów: Zdjęęcie etykiety z cie etykiety z 
numerem seryjnym, kody kreskowe, jak równienumerem seryjnym, kody kreskowe, jak również ż potwierdzajpotwierdzająących tocych tożżsamosamośćść, , wiek i inne istotne dane uczestnika). Proces wiek i inne istotne dane uczestnika). Proces 
ten moten możże obejmowae obejmować ć udostudostęępnianie informacji przez Promotora stronom trzecim upowapnianie informacji przez Promotora stronom trzecim upoważżnionym z mocy prawa do nionym z mocy prawa do 
przetwarzania tych danych osobowych, w szczególnoprzetwarzania tych danych osobowych, w szczególnośści organom administracji paci organom administracji pańństwowej, organom stwowej, organom śścigania, scigania, sąądom.dom.

7. 7. Promotor zastrzega sobie prawo do nie uwzglPromotor zastrzega sobie prawo do nie uwzglęędnienia formularzy zgdnienia formularzy zgłłoszeniowych wniosku o Cashback niekompletnych, oszeniowych wniosku o Cashback niekompletnych, 
oszukaoszukańńczo zmienionych lub nieczytelnych bczo zmienionych lub nieczytelnych bąąddź ź w inny sposób niezgodnych z Regulaminem.w inny sposób niezgodnych z Regulaminem.

8. 8. JeJeżżeli Uczestnik nie przestrzega warunków Regulaminu, jego wniosek o Cashback zostanie odrzucony.eli Uczestnik nie przestrzega warunków Regulaminu, jego wniosek o Cashback zostanie odrzucony.

1. 1. W odniesieniu do Uczestników bW odniesieniu do Uczestników bęęddąących przedsicych przedsięębiorcami, HP dokbiorcami, HP dokłłada wszelkich staraada wszelkich starańń, , aby dokonaaby dokonać ć wypwypłłaty Cashback w aty Cashback w 
ciciąągu 45 (czterdziestu pigu 45 (czterdziestu pięęciu) dni kalendarzowych od dnia przesciu) dni kalendarzowych od dnia przesłłania takim Uczestnikom wiadomoania takim Uczestnikom wiadomośści eci e--mail o akceptacji ich mail o akceptacji ich 
wniosków o Cashback lub jak najszybciej po tym terminie. HP nie ponosi odpowiedzialnowniosków o Cashback lub jak najszybciej po tym terminie. HP nie ponosi odpowiedzialnośści w przypadku, gdy wnioski o ci w przypadku, gdy wnioski o 
Cashback Uczestników bCashback Uczestników bęęddąących przedsicych przedsięębiorcami sbiorcami są ą rozpatrywane poza tymi ramami czasowymi. W przypadku rozpatrywane poza tymi ramami czasowymi. W przypadku 
Uczestników bUczestników bęęddąących konsumentami, HP dokona wypcych konsumentami, HP dokona wypłłaty Cashback w terminie 45 (czterdziestu piaty Cashback w terminie 45 (czterdziestu pięęciu) dni ciu) dni 
kalendarzowych od dnia przeskalendarzowych od dnia przesłłania takim Uczestnikom wiadomoania takim Uczestnikom wiadomośści eci e--mail o akceptacji ich wniosków o Cashback.mail o akceptacji ich wniosków o Cashback.

2. 2. Cashback zostanie zapCashback zostanie zapłłacony w formie przelewu bankowego na rzecz Uczestnika wskazanego osoby jako nabywca w acony w formie przelewu bankowego na rzecz Uczestnika wskazanego osoby jako nabywca w 
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G. Dane osobowe 
  

  

  

  

  

H. Ogólny 

Dowodzie zakupu, zgodnie z danymi bankowymi przekazanymi przez Uczestnika w formularzu zgDowodzie zakupu, zgodnie z danymi bankowymi przekazanymi przez Uczestnika w formularzu zgłłoszeniowym wniosku o oszeniowym wniosku o 
Cashback i moCashback i możże bye być ć dokonany wydokonany wyłąłącznie w ramach wacznie w ramach ważżnego konta bankowego na terenie Europejskiego Obszaru nego konta bankowego na terenie Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego lub Szwajcarii. W przypadku, gdy podane w formularzu zgGospodarczego lub Szwajcarii. W przypadku, gdy podane w formularzu zgłłoszeniowym wniosku o Cashback dane bankowe oszeniowym wniosku o Cashback dane bankowe 
dotyczdotyczą ą konta prowadzonego w walucie innej nikonta prowadzonego w walucie innej niż ż PLN, moPLN, możże miee mieć ć zastosowanie kurs wymiany walut stosowany przez zastosowanie kurs wymiany walut stosowany przez 
bank odbiorcy pbank odbiorcy płłatnoatnośści. Czeki bankowe nie bci. Czeki bankowe nie bęęddą ą wydawane w wydawane w żżadnych okolicznoadnych okolicznośściach.ciach.

3. 3. W przypadku, gdy wypW przypadku, gdy wypłłacony Uczestnikowi Cashback stanowi przychód podlegajacony Uczestnikowi Cashback stanowi przychód podlegająący opodatkowaniu, obowicy opodatkowaniu, obowiąązek zek 
podatkowy z tym zwipodatkowy z tym zwiąązany spoczywa na obiorcy pzany spoczywa na obiorcy płłatnoatnośści.ci.

4. 4. PPłłatnoatność ść Cashback zostanie dokonana tylko wówczas, gdy Uczestnik speCashback zostanie dokonana tylko wówczas, gdy Uczestnik spełłni wymagania Regulaminu.ni wymagania Regulaminu.

5. 5. Podmiot wypPodmiot wypłłacajacająący Cashback: cy Cashback: 
HP International Sarl HP International Sarl   
150 Route du Nant d150 Route du Nant d’’Avril Avril   
1217 Meyrin 2 1217 Meyrin 2   
Genewa Genewa   
SzwajcariaSzwajcaria

1. 1. Uczestnicy bUczestnicy bęęddą ą musieli jedynie ujawnimusieli jedynie ujawnić ć dane osobowe wymagane do celów promocji. Ujawniajdane osobowe wymagane do celów promocji. Ujawniająąc te dane, Uczestnicy c te dane, Uczestnicy 
wyrawyrażżajają ą zgodzgodę ę na przetwarzanie tych danych w ramach Promocji.na przetwarzanie tych danych w ramach Promocji.  
  
Zgoda moZgoda możże zostae zostać ć cofnicofnięęta przez Uczestnika bez podawania przyczyny do momentu wypta przez Uczestnika bez podawania przyczyny do momentu wypłłaty Cashback. Cofniaty Cashback. Cofnięęcie zgody cie zgody 
nie powoduje nie powoduje żżadnych negatywnych skutków dla Uczestnika, lecz uniemoadnych negatywnych skutków dla Uczestnika, lecz uniemożżliwia wziliwia wzięęcie udziacie udziałłu w Promocji. Przetwarzanie u w Promocji. Przetwarzanie 
danych osobowych Uczestników dokonane przed cofnidanych osobowych Uczestników dokonane przed cofnięęciem zgody pozostaje zgodne z prawem. Po dokonaniu wypciem zgody pozostaje zgodne z prawem. Po dokonaniu wypłłaty aty 
Cashback dane sCashback dane są ą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, w szczególnoprzetwarzane na podstawie przepisów prawa, w szczególnośści w zakresie obowici w zakresie obowiąązków rachunkowozków rachunkowo--
ksiksięęgowych oraz podatkowych, jak równiegowych oraz podatkowych, jak również ż w celu ewentualnego dochodzenia i obrony przed roszczeniami przez w celu ewentualnego dochodzenia i obrony przed roszczeniami przez 
Promotora.Promotora.

2. 2. HP i jego cesjonariusze bHP i jego cesjonariusze bęęddą ą przetwarzaprzetwarzać ć dane osobowe zgodnie z RODO (rozporzdane osobowe zgodnie z RODO (rozporząądzenie Parlamentu Europejskiego i dzenie Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w zwiRady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w zwiąązku z przetwarzaniem danych zku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przeposobowych i w sprawie swobodnego przepłływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporzrozporząądzenie o ochronie danych) oraz prawem lokalnym i wykorzystywadzenie o ochronie danych) oraz prawem lokalnym i wykorzystywać ć je wyje wyłąłącznie w celu opcznie w celu opłłacenia Promocji. Dane acenia Promocji. Dane 
zostanzostaną ą usuniusunięęte po upte po upłływie ustawowego okresu przechowywania.ywie ustawowego okresu przechowywania.

3. 3. Tylko za odrTylko za odręębnbnąą, , wyrawyraźźnną ą zgodzgodą ą uużżytkownika HP moytkownika HP możże skontaktowae skontaktować ć sisię ę z uz użżytkownikiem za poytkownikiem za pośśrednictwem poczty rednictwem poczty 
elektronicznej z informacjami o produktach, uselektronicznej z informacjami o produktach, usłługach i/lub wsparciu technicznym. Mougach i/lub wsparciu technicznym. Możże to obejmowae to obejmować ć informacje o informacje o 
nowych produktach, oferty specjalne lub ewentualnie zaproszenie do udzianowych produktach, oferty specjalne lub ewentualnie zaproszenie do udziałłu w badaniach rynku.u w badaniach rynku.

4. 4. HP uznaje, HP uznaje, żże prywatnoe prywatność ść jest podstawowym prawem czjest podstawowym prawem człłowieka i dodatkowo uznaje znaczenie prywatnoowieka i dodatkowo uznaje znaczenie prywatnośści, ci, 
bezpieczebezpieczeńństwa i ochrony danych dla naszych klientów i partnerów na castwa i ochrony danych dla naszych klientów i partnerów na całłym ym śświecie.wiecie.

5. 5. Aby uzyskaAby uzyskać ć informacje na temat polityki i praktyk HP w zakresie ochrony prywatnoinformacje na temat polityki i praktyk HP w zakresie ochrony prywatnośści, prosimy odwiedzici, prosimy odwiedzić ć nasznaszą ą NotNotę ę 
dotyczdotycząąccą ą praw do danych osobowych i Opraw do danych osobowych i Ośświadczenie o ochronie prywatnowiadczenie o ochronie prywatnośści pod adresem ci pod adresem 
https://www8.hp.com/us/en/privacy/wwhttps://www8.hp.com/us/en/privacy/ww--privacy.htmlprivacy.html. Aby skorzysta. Aby skorzystać ć z prawa dostz prawa dostęępu, sprostowania, sprzeciwu lub pu, sprostowania, sprzeciwu lub 
usuniusunięęcia, nalecia, należży skorzystay skorzystać ć z "Formularza informacji zwrotnej na temat ochrony prywatnoz "Formularza informacji zwrotnej na temat ochrony prywatnośści" dostci" dostęępnego pod adresem pnego pod adresem 
https://www8.hp.com/pl/pl/privacy/privacyhttps://www8.hp.com/pl/pl/privacy/privacy--central.htmlcentral.html..
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1. 1. Cashback nie zostanie przyznany Uczestnikowi, który: Cashback nie zostanie przyznany Uczestnikowi, który:   

a.a. nie nabynie nabył ł Produktu KwalifikujProduktu Kwalifikująącego HP w Okresie Promocji; cego HP w Okresie Promocji; 
  

b.b. nie wypenie wypełłninił ł poprawnie formularza zgpoprawnie formularza zgłłoszeniowego wniosku o Cashback; oszeniowego wniosku o Cashback;   
c.c. nie dostarczynie dostarczył ł Dowód Zakupu; Dowód Zakupu;   
d.d. nie znie złłoożżyył ł formularza zgformularza zgłłoszeniowego wniosku o Cashback w Okresie Zgoszeniowego wniosku o Cashback w Okresie Zgłłoszenia; lub oszenia; lub 
e.e. w jakikolwiek inny sposób nie spew jakikolwiek inny sposób nie spełłninił ł warunków Regulaminu.warunków Regulaminu.  

2. 2. HP zastrzega sobie prawo do kontroli wszystkich wniosków o Cashback w celu potwierdzenia speHP zastrzega sobie prawo do kontroli wszystkich wniosków o Cashback w celu potwierdzenia spełłnienia przez Uczestników nienia przez Uczestników 
warunków Regulaminu.warunków Regulaminu.

3. 3. W przypadku zW przypadku złłoożżenia przez Uczestnika niezgodnego z prawdenia przez Uczestnika niezgodnego z prawdą ą bbąąddź ź bbłęłędnego wniosku o Cashback lub dokonania prze HP dnego wniosku o Cashback lub dokonania prze HP 
wypwypłłaty zawyaty zawyżżonej kwoty Cashback, pod warunkiem zawiadomienia przez HP Uczestnika w wiadomoonej kwoty Cashback, pod warunkiem zawiadomienia przez HP Uczestnika w wiadomośści eci e--mail, przesmail, przesłłanej anej 
na adres podany w formularzu zgna adres podany w formularzu zgłłoszeniowym wniosku o Cashback, Uczestnik zwróci HP nienaleoszeniowym wniosku o Cashback, Uczestnik zwróci HP nienależżnną ą kwotkwotę ę otrzymanego otrzymanego 
Cashback w terminie 28 (dwudziestu oCashback w terminie 28 (dwudziestu ośśmiu) dni kalendarzowych. HP zachowuje prawo miu) dni kalendarzowych. HP zachowuje prawo żążądania odszkodowania od dania odszkodowania od 
Uczestnika w przypadku, gdy HP zostanie pociUczestnika w przypadku, gdy HP zostanie pociąągnignięęte do odpowiedzialnote do odpowiedzialnośści w zwici w zwiąązku z takzku z taką ą nienalenienależżnną ą wypwypłłatatą ą Cashback.Cashback.

4. 4. CaCałła dokumentacja przedstawiona przez Uczestnika w ramach Promocji nie podlega zwrotowi. Przeda dokumentacja przedstawiona przez Uczestnika w ramach Promocji nie podlega zwrotowi. Przedłłoożżenie faenie fałłszywej, szywej, 
nieprawidnieprawidłłowej, wprowadzajowej, wprowadzająącej w bcej w błąłąd lub oszukad lub oszukańńczej dokumentacji moczej dokumentacji możże skutkowae skutkować ć wykluczeniem z udziawykluczeniem z udziałłu w Promocji u w Promocji 
i przyszi przyszłłych promocjach HP oraz powiadomieniem o sprawie organów administracji publicznej, w tym organów ych promocjach HP oraz powiadomieniem o sprawie organów administracji publicznej, w tym organów śścigania.cigania.

5. 5. HP zachowuje prawo HP zachowuje prawo żążądania odszkodowania od Uczestnika w przypadku, gdy HP zostanie pocidania odszkodowania od Uczestnika w przypadku, gdy HP zostanie pociąągnignięęte do te do 
odpowiedzialnoodpowiedzialnośści w zwici w zwiąązku z posiadaniem i poszku z posiadaniem i posłługiwaniem siugiwaniem się ę taktaką ą dokumentacjdokumentacjąą..

6. 6. W zakresie dozwolonym przez obowiW zakresie dozwolonym przez obowiąązujzująące prawo, Promotor nie ponosi odpowiedzialnoce prawo, Promotor nie ponosi odpowiedzialnośści: (a) nieotrzymanie zgci: (a) nieotrzymanie zgłłoszenia oszenia 
z powodu awarii transmisji i innych warunków pozostajz powodu awarii transmisji i innych warunków pozostająących poza kontrolcych poza kontrolą ą Promotora; (b) wszelkie opóPromotora; (b) wszelkie opóźźnienia, nienia, 
zagubienia, bzagubienia, błęłędnego przebiegu lub uszkodzenia transmisji lub roszczednego przebiegu lub uszkodzenia transmisji lub roszczeńń; (; (c) wszelkie awarie lub awarie zwic) wszelkie awarie lub awarie zwiąązane z zane z 
komputerami lub komunikacjkomputerami lub komunikacjąą; (; (d) wszelkie zakd) wszelkie zakłłócenia, straty lub szkody spowodowane zdarzeniami pozostajócenia, straty lub szkody spowodowane zdarzeniami pozostająącymi poza cymi poza 
kontrolkontrolą ą Promotora; (e) wszelkie bPromotora; (e) wszelkie błęłędy techniczne, sprzdy techniczne, sprzęętowe, oprogramowanie, serwer, strona internetowa lub inne towe, oprogramowanie, serwer, strona internetowa lub inne 
awarie lub uszkodzenia dowolnego rodzaju w zakresie, w jakim uniemoawarie lub uszkodzenia dowolnego rodzaju w zakresie, w jakim uniemożżliwia to Uczestnikowi uczestnictwo w Promocji lub liwia to Uczestnikowi uczestnictwo w Promocji lub 
w inny sposób utrudnia mu uczestnictwo w Promocji; (f) wszelkie bw inny sposób utrudnia mu uczestnictwo w Promocji; (f) wszelkie błęłędy drukarskie lub typograficzne w materiady drukarskie lub typograficzne w materiałłach ach 
zwizwiąązanych z Promocjzanych z Promocjąą; ; lub (g) wszelkie straty, szkody lub obralub (g) wszelkie straty, szkody lub obrażżenia dowolnego rodzaju, niezaleenia dowolnego rodzaju, niezależżnie od tego, w jaki sposób nie od tego, w jaki sposób 
zostazostałły spowodowane Uczestnikom w ramach niniejszej Promocji, z tym zastrzey spowodowane Uczestnikom w ramach niniejszej Promocji, z tym zastrzeżżeniem, eniem, żże e żżadne z postanowieadne z postanowień ń 
Regulaminu nie wyklucza ani nie ogranicza odpowiedzialnoRegulaminu nie wyklucza ani nie ogranicza odpowiedzialność ść HP za szkodHP za szkodę ę spowodowanspowodowaną ą zawinionym dziazawinionym działłaniem lub aniem lub 
zaniechaniem HP lub jest szkodzaniechaniem HP lub jest szkodą ą na osobie.na osobie.

7. 7. Promotor nie ponosi odpowiedzialnoPromotor nie ponosi odpowiedzialnośści za jakiekolwiek przerwy w Promocji spowodowane sici za jakiekolwiek przerwy w Promocji spowodowane siłą łą wywyżższszą ą lub innymi lub innymi 
czynnikami pozostajczynnikami pozostająącymi poza kontrolcymi poza kontrolą ą Promotora.Promotora.

8. 8. HP moHP możże wstrzymae wstrzymać ć lub odwolub odwołłaać ć lub Promocjlub Promocję ę lub zmienilub zmienić ć Regulamin za co najmniej 3 (trzy) dniowym powiadomieniem Regulamin za co najmniej 3 (trzy) dniowym powiadomieniem 
zamieszczonym na stronie internetowej Promocji, o której mowa w pkt E.1 powyzamieszczonym na stronie internetowej Promocji, o której mowa w pkt E.1 powyżżej. Wstrzymanie lub odwoej. Wstrzymanie lub odwołłanie Promocji anie Promocji 
lub zmiana Regulamin molub zmiana Regulamin możże naste nastąąpipićć, , gdy:gdy:  

a.a. dziadziałła to na korzya to na korzyść ść UczestnikówUczestników--konsumentów;konsumentów;
  

b.b. dodano nowe Produkty Kwalifikujdodano nowe Produkty Kwalifikująące HP do udziace HP do udziałłu w Promocji, poprzez zmianu w Promocji, poprzez zmianę ę ZaZałąłącznika nr 1; lubcznika nr 1; lub  
c.c. przeszkodprzeszkodą ą dla dalszego prowadzenia Promocji jest sidla dalszego prowadzenia Promocji jest siłła wya wyżższa.sza.  

9. 9. Do wniosku o Cashback stosuje siDo wniosku o Cashback stosuje się ę postanowienia Regulaminu obowipostanowienia Regulaminu obowiąązujzująące w chwili jego zce w chwili jego złłoożżenia Aktualny tekst enia Aktualny tekst 
Regulaminu dostRegulaminu dostęępny jest w formacie PDF na stronie internetowej: pny jest w formacie PDF na stronie internetowej: www.hp.com/pl/tonerwww.hp.com/pl/toner--cashbackcashback..

10. 10. Decyzje HP w odniesieniu do wszystkich kwestii zwiDecyzje HP w odniesieniu do wszystkich kwestii zwiąązanych z Promocjzanych z Promocjąą, , a dotycza dotycząących Uczestników bcych Uczestników bęęddąących cych 
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ZAŁĄCZNIK 1: LISTA PRODUKTÓW KWALIFIKUJĄCYCH HP. 

ProszProszę ę odwiedziodwiedzić ć www.hp.com/pl/tonerwww.hp.com/pl/toner--cashbackcashback w celu uzyskania pe w celu uzyskania pełłnej listy Produktów Kwalifikujnej listy Produktów Kwalifikująących HP.cych HP.  

  

przedsiprzedsięębiorcami, bbiorcami, bęęddą ą ostateczne i wiostateczne i wiążąążące. Uczestnik moce. Uczestnik możże zge zgłłosiosić ć do HP pytania, uwagi lub zastrzedo HP pytania, uwagi lub zastrzeżżenia do przebiegu enia do przebiegu 
Promocji, w szczególnoPromocji, w szczególnośści do odmowy przyznania Cashback, poprzez przesci do odmowy przyznania Cashback, poprzez przesłłanie wiadomoanie wiadomośści eci e--mail na adres mail na adres 
promotions@gps1.hp.compromotions@gps1.hp.com. W wiadomo. W wiadomośści naleci należży poday podać ć imiimię ę i nazwisko oraz opisai nazwisko oraz opisać ć uwagi lub zastrzeuwagi lub zastrzeżżenia wraz z enia wraz z 
uzasadnieniem. HP rozpatrzy zguzasadnieniem. HP rozpatrzy zgłłoszonoszoną ą reklamacjreklamację ę w terminie do 14 (czternaw terminie do 14 (czternaśście) dni kalendarzowych, przesycie) dni kalendarzowych, przesyłłajająąc c 
Uczestnikowi odpowiedUczestnikowi odpowiedź ź w zwrotnej wiadomow zwrotnej wiadomośści eci e--mail.mail.

11. 11. Niniejsza Promocja podlega prawu polskiemu. W przypadku sporu z Uczestnikiem bNiniejsza Promocja podlega prawu polskiemu. W przypadku sporu z Uczestnikiem bęęddąącym przedsicym przedsięębiorcbiorcąą, , ssąądem dem 
wwłłaaśściwym bciwym bęędzie sdzie sąąd wd włłaaśściwy dla siedziby Promotora.ciwy dla siedziby Promotora.

Zestawy
Kwota 

Cashback
Dyspozycyjność 

produktów

HP 17A (CF217A) + HP 17A (CF217A) Original LaserJet Toner HP 17A (CF217A) + HP 17A (CF217A) Original LaserJet Toner 
CartridgesCartridges

100,00 PLN100,00 PLN 20202020--0303--01 01 --  20202020--0404--3030

HP 26A (CF226A) + HP 26A (CF226A) Original LaserJet Toner HP 26A (CF226A) + HP 26A (CF226A) Original LaserJet Toner 
CartridgesCartridges

100,00 PLN100,00 PLN 20202020--0303--01 01 --  20202020--0404--3030

HP 26A (CF226A) + HP 26X (CF226X) Original LaserJet Toner HP 26A (CF226A) + HP 26X (CF226X) Original LaserJet Toner 
CartridgesCartridges

100,00 PLN100,00 PLN 20202020--0303--01 01 --  20202020--0404--3030

HP 26X (CF226X) + HP 26X (CF226X) Original LaserJet Toner HP 26X (CF226X) + HP 26X (CF226X) Original LaserJet Toner 
CartridgesCartridges

100,00 PLN100,00 PLN 20202020--0303--01 01 --  20202020--0404--3030
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