Regulamin akcji promocyjnej Serwis Premium dla Serii Predator

1. Organizatorem niniejszej akcji promocyjnej jest ACER POLAND SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie przy pl. I. Gugulskiego
1, 02 – 661 Warszawa wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie Wydział XIII Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem 0000378298, nr NIP 1080010052, nr REGON
142740474, kapitał zakładowy 100.000,00 zł.
2. Akcja promocyjna obejmuje wyłącznie produkty ACER PREDATOR wyszczególnione w
załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu, zakupione w okresie trwania akcji
promocyjnej przez Użytkowników Końcowych, u wybranych partnerów ACER
wyszczególnionych w załączniku nr 2 do niniejszego regulaminu.
3. Przez Użytkownika Końcowego rozumie się osoby fizyczne i prawne, które zakupiły
Produkty objęte akcją promocyjną do własnego użytku.
4. Warunkiem uczestniczenia w akcji promocyjnej przez Użytkownika Końcowego jest
zakup przez tegoż Użytkownika Końcowego bezpośrednio u wybranego Partnera ACER
w okresie promocyjnym Produktu objętego akcją promocyjną i zachowanie
otrzymanego rachunku, faktury VAT lub paragonu potwierdzającego dokonany zakup.
5. Akcja promocyjna u wybranych partnerów ACER trwa w okresie od dnia 25
października 2017 roku do dnia 30 czerwca 2019 roku (okres promocyjny).
6. W przypadku zaistnienia w okresie promocyjnym usterki w Produkcie objętym akcją
promocyjną, kwalifikującą Produkt do naprawy bądź wymiany w ramach ograniczonej
gwarancji dla Produktu udzielonej przez producenta, Organizator zobowiązuje się do
skrócenia okresu gwarancyjnej wymiany bądź naprawy Produktu realizowanej w
systemie door-to-door do 5 (pięciu) dni roboczych.
7. Zgłoszenie usterki przez Użytkownika Końcowego nastąpi w sposób wskazany w
ograniczonej gwarancji producenta.
8. Niniejsza akcja promocyjna nie obejmuje usterek, które nie podlegają naprawie bądź
wymianie w ramach ograniczonej gwarancji producenta dla danego Produktu, a także
wymiany bądź naprawy Produktu realizowanej na podstawie ograniczonej gwarancji
producenta w inny sposób niż door-to-door. Akcja promocyjna nie obejmuje również
wymiany bądź naprawy Produktu przez sprzedawcę w ramach rękojmi na podstawie
przepisów kodeksu cywilnego.
9. Okres pięciu dni roboczych na realizację naprawy lub wymiany gwarancyjnej będzie
liczony od dnia odebrania Produktu od Użytkownika Końcowego do dnia podjęcia
pierwszej próby doręczenia sprzętu po wykonanej naprawie bądź wymianie
Użytkownikowi Końcowemu. Dnia odebrania Produktu nie uwzględnia się przy
obliczaniu terminu.
10. Za dzień roboczy uznaje się dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni
ustawowo wolnych od pracy.

11. W przypadku gdyby Użytkownik Końcowy nie odebrał naprawionego bądź
wymienionego sprzętu przy pierwszej próbie doręczenia, a także gdyby na wniosek
Użytkownika końcowego (złożony w dowolnej formie) doręczenie nastąpiło w
późniejszym niż przewidzianym terminie, uznaje się, że Organizator wypełnił
zobowiązanie do skrócenia czasu realizacji naprawy gwarancyjnej do 5 dni roboczych.
12. W przypadku gdyby Organizator nie wykonał zobowiązania do skrócenia okresu
realizacji naprawy bądź wymiany Produktu w ramach ograniczonej gwarancji
producenta, zobowiązuje się on uiścić na wniosek Użytkownika Końcowego
odszkodowanie na jego rzecz w wysokości odpowiadającej cenie zakupu Produktu przez
Użytkownika Końcowego. Do ceny zakupu Produktu nie wlicza się opłat za dostawę i
ceny wszelkich akcesoriów, urządzeń peryferyjnych, oprogramowania, dodatkowych
opcji lub innych aplikacji zakupionych dla danego Produktu. Użytkownikom Końcowym,
którzy są zarejestrowanymi podatnikami VAT odszkodowanie przysługuje w wysokości
równej cenie zakupu netto, a pozostałym Użytkownikom Końcowym przysługuje
odszkodowanie równe uiszczonej cenie zakupu brutto.
13. Odszkodowanie określone wyżej przysługuje wyłącznie jeden raz w stosunku do
danego Produktu i wyczerpuje wszystkie roszczenia Użytkownika Końcowego
względem Organizatora z tytułu braku realizacji zobowiązania do skrócenia okresu
realizacji naprawy bądź wymiany Produktu w ramach ograniczonej gwarancji
producenta.
14. Użytkownik Końcowy, który jest uprawniony do udziału w Akcji Promocyjnej zgłasza
wniosek o zapłatę odszkodowania o którym mowa wyżej w terminie 30 dni od daty
niewykonania przez Organizatora zobowiązania do skrócenia okresu realizacji naprawy
bądź wymiany Produktu w ramach ograniczonej gwarancji producenta. Za datę
niewykonania zobowiązania do skrócenia okresu realizacji naprawy bądź wymiany
Produktu w ramach ograniczonej gwarancji producenta uznaje się następny dzień po
ostatnim dniu 5 dniowego terminu do wymiany lub naprawy Produktu. Wniosek o
zapłatę odszkodowania złożony po upływie terminu do jego złożenia nie zostanie
uwzględniony.
15. Użytkownik Końcowy zgłasza wniosek o którym mowa wyżej na formularzu
dostępnym pod adresem internetowym
http://www.acer.com/ac/pl/PL/content/support, w formie elektronicznej na adres
email: serwis.pl@acer.com. Do wniosku należy dołączyć skan/zdjęcie dowodu zakupu z
widoczną datą zakupu, ceną oraz danymi sprzedawcy, a także skan/zdjęcie nr seryjnego
Produktu (SN), a także kodu kreskowego Produktu (SNID) celem umożliwienia
Organizatorowi weryfikacji uprawnienia do uzyskania odszkodowania. W przypadku
wystąpienia braków zgłoszenia Organizator zwróci się o ich uzupełnienie w formie
elektronicznej na adres e-mail Użytkownika Końcowego w terminie 14 dni, a w
przypadku nieuzupełnienia wniosku, zostanie on pozostawiony bez rozpoznania.
16. Odszkodowanie będzie płatne w terminie 30 dni od daty otrzymania przez
Organizatora kompletnego wniosku Użytkownika Końcowego, na rachunek bankowy
Użytkownika Końcowego w banku na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

17. Wypłacone odszkodowanie będzie pomniejszone o wartość należnego podatku bądź
innych należności publicznoprawnych, których płatnikiem będzie Organizator.
18. Uiszczenie odszkodowania określonego wyżej nie wyłącza obowiązku producenta do
wykonania naprawy bądź wymiany produktu zgodnie z gwarancją dla danego Produktu.
19. W akcji promocyjnej nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, ich rodzina, a
także osoby powiązane w jakikolwiek inny sposób z Organizatorem.
20. Wszelkie uprawnienia określone w niniejszej akcji promocyjnej przysługują jedynie
Użytkownikowi Końcowemu będącemu pierwotnym nabywcą Produktu u Partnera Acer
i nadto Użytkownik Końcowy nie ma prawa przeniesienia roszczeń względem
Organizatora wynikających z akcji promocyjnej na jakikolwiek innym podmiot.
21. Akcja promocyjna dotyczy wyłącznie zgłoszeń reklamacyjnych na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej.
22. Organizator honoruje wnioski o zapłatę odszkodowania złożone już po upływie
okresu promocyjnego, jeżeli niewykonanie przez Organizatora obowiązku do skrócenia
okresu naprawy/wymiany gwarancyjnej Produktu nastąpiło w okresie trwania akcji
promocyjnej.

Dane osobowe
1. Warunkiem Uczestniczenia w Promocji jest wyrażenie przez Uczestników zgody
na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów związanych z realizacją
Promocji. Udzielenie zgody jest dobrowolne, jednakże brak udzielenia zgody
wyłącza możliwość uczestniczenia w Promocji.
2. Administrator zbiera następujące rodzaje danych osobowych:
1.
2.
3.
4.
5.

Imię i nazwisko lub nazwę firmy
Adres zamieszkania lub siedziby
Adres e-mail
Nr telefonu
Dane dotyczące zgłaszanego urządzenia

3. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
4. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora na podstawie
udzielonej zgody w celu: (I) realizacji Promocji, (II) doręczenia nagród, (III)
zebrania opinii od uczestników o przeprowadzonej promocji, (IV) wysyłania
emailem lub drogą pocztową informacji związanych z Promocją
5. Uczestnik ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w
dowolnym momencie, nie wpłynie to jednak na zasadność dokonanego
przetwarzania danych osobowych przed datą cofnięcia zgody.
6. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia realizacji Promocji i
przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających.

7. Uczestnik ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
Uczestnik ma również prawo żądania przeniesienia danych.
8. Uczestnik ma prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych
osobowych przez Administratora.
9. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym obecnie
(stan na 14.05.2018 roku) jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.
10. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, nie
wykorzystuje również danych osobowych do profilowania Uczestników.
11. Dane osobowe nie będą przekazywane do Państw Trzecich oraz do Organizacji
Międzynarodowych.
12. Organizator będzie miał prawo powierzyć dane osobowe Uczestników,
podmiotom współpracującym z Organizatorem przy realizacji Promocji wyłącznie w
celu przetwarzania danych osobowych w zakresie określonym w niniejszym
paragrafie.
13. Organizator nie będzie przekazywał danych osobowych podmiotom trzecim
celem ich wykorzystania w celach marketingowych niezwiązanych z Promocją.
14. Szczegółowy zakres ochrony danych osobowych oraz praw przysługujących
Uczestnikom określa Polityka Prywatności będąca załącznikiem do niniejszego
regulaminu.
Niniejszy regulamin jest dostępny wraz z załącznikami, a także wnioskiem o wypłatę
odszkodowania na stronie internetowej
http://www.acer.com/ac/pl/PL/content/support.

Załącznik nr 1 do regulaminu
Akcji Promocyjnej Serwis Premium dla Serii Predator

Lista Produktów objętych Akcją Promocyjną
Serwis Premium dla Serii Predator
Akcją promocyjną są objęte Produkty o wskazanym poniżej numerze P/N:
Model

P/N

Produkt

EAN

Predator 17

NH.Q1HEP.003

G5-793-7878 / CI76700HQ / 8G / 1T / GTX1060 / W10HGML

4713392930621

Predator 17

NH.Q1XEP.001

G5-793-72A7 / CI77700HQ / 8G / 1T / GTX1060 / noDVD / W10HGML

4713883095051

Predator 17

NH.Q17EP.004

G9-793-78A7 / CI76700HQ / 16G / 128Gs+1T / GTX1070 / W10HGML

4713392891670

Predator 17

NH.Q17EP.005

G9-793-719F / CI76700HQ / 32G / 256Gs+1T / GTX1070 / W10HGML

4713392930607

Predator 17

NH.Q1TEP.001

G9-793-71KU / CI77700HQ / 8G / 128Gs+1T / GTX1070 / W10HGML

4713883095037

Predator 17

NH.Q1TEP.002

G9-793-75EM / CI77700HQ / 32G / 256Gs+1T / GTX1070 / W10HGML

4713883095044

Predator 15

NH.Q1ZEP.005

G9-593-7796 i7-7700HQ/GTX 1070/ 16G / 128Gz+1T/ W10HGML64

4713883555937

Predator Helios 300

NH.Q29EP.001

PH317-51-73P6 / CI77700HQ / 16G / 256Gs+1T / GTX1060 / W10HGML

4713883243902

Predator Helios 300

NH.Q2MEP.001

PH317-51-780P / CI77700HQ / 8G / 128Gs+1T / GTX1050Ti-4G / W10HGML

4713883243964

Predator Helios 300

NH.Q2MEP.002

PH317-51-57UZ / CI57300HQ / 8G / 1T / GTX1050Ti-4G / W10HGML

4713883519212

Predator Helios 300

NH.Q29EP.003

PH317-51-73S4 / CI77700HQ / 8G / 1T / GTX1060-6G / W10HGML

4713883557207

Predator Helios 300

NH.Q2MEP.003

PH317-51-73LK / CI77700HQ / 8G / 1T / GTX1050Ti-4G / W10HGML

4713883560061

Predator Helios 300

NH.Q29EP.002

PH317-51-50EF / CI57300HQ / 8G / 1T / GTX1060-6G / W10HGML

4713883557191

Predator Helios 300

NH.Q2MEP.006

PH317-51-54D0 / CI57300HQ / 8G / 128Gs+1T / GTX1050Ti-4G / W10HGML

4713883628129

Predator Helios 300

NH.Q2MEP.008

PH317-51-77Y8 / CI77700HQ / 8G / 128Gs+1T / GTX1050Ti-4G / W10HGML

4713883628143

Predator Helios 300

NH.Q2CEP.002

G3-572-79DV / CI77700HQ / 8G / 1T / GTX1050Ti-4G / W10HGML

4713883317467

Predator Helios 300

NH.Q2CEP.003

G3-572-57KM / CI57300HQ / 8G / 1T / GTX1050Ti-4G / W10HGML

4713883317474

Predator Helios 300

NH.Q2BEP.003

G3-572-72PX / CI77700HQ / 8G / 1T / GTX1060 / W10HGML

4713883442183

Predator Helios 300

NH.Q2CEP.005

G3-572-540C / CI57300HQ / 8G / 128Gs+1T / GTX1050Ti-4G / W10HGML

4713883628099

Predator Helios 300

NH.Q2CEP.006

G3-572-728F / CI77700HQ / 8G / 128Gs+1T / GTX1050Ti-4G / W10HGML

4713883628105

Predator Helios 300

NH.Q2BEP.004

G3-572-556G / CI57300HQ / 8G / 1T / GTX1060-6G / W10HGML

4713883557214

Predator Helios 300

NH.Q3EEP.002

PH317-52-5375 / CI58300H / 8G / 128Gs+1T / GTX1050Ti-4G / W10HGML

4713883744638

Predator Helios 300

NH.Q3EEP.006

PH317-52-724R / CI78750H / 8G / 128Gs+1T / GTX1050Ti-4G / W10HGML

4713883744676

Predator Helios 300

NH.Q3EEP.005

PH317-52-77GB / CI78750H / 8G / 1T / GTX1050Ti-4G / W10HGML

4713883744669

Predator Helios 300

NH.Q3DEP.005

PH317-52-70HY / CI78750H / 8G / 1T / GTX1060-6G / W10HGML

4713883744607

Predator Helios 300

NH.Q3EEP.001

PH317-52-52J5 / CI58300H / 8G / 1T / GTX1050Ti-4G / W10HGML

4713883744621

Predator Helios 300

NH.Q3HEP.003

PH315-51-56KW / CI58300H / 8G / 128Gs+1T / GTX1050Ti-4G / W10HGML

4713883699457

Predator Helios 300

NH.Q3HEP.008

PH315-51-71X3 / CI78750H / 8G / 128Gs+1T / GTX1050Ti-4G / W10HGML

4713883699501

Predator Helios 300

NH.Q3HEP.007

PH315-51-755H / CI78750H / 8G / 1T / GTX1050Ti-4G / W10HGML

4713883699495

Predator Helios 300

NH.Q3FEP.005

PH315-51-72TR / CI78750H / 8G / 1T / GTX1060-6G / W10HGML

4713883702393

Predator Helios 300

NH.Q4HEP.001

PH315-51-71WK / CI78750H / 16G / 512Gs / GTX1060-6G / W10HCML

4713883895903

Predator Helios 500

NH.Q3NEP.009

PH517-51-752D / CI78750H / 16G / 256Gs / GTX1070-8G / W10HGML

4713883692915

Predator Helios 500

NH.Q3NEP.015

PH517-51-90BK / CI98950HK / 16G / 256Gs / GTX1070-8G / W10HGML

4713883776578

Predator Helios 500

NH.Q3NEP.002

PH517-51-55AW / CI58300H / 16G / 128Gs+1T / GTX1070-8G / W10HGML

4713883695558

Predator Helios 500

NH.Q3NEP.008

PH517-51-79VJ / CI78750H / 16G / 128Gs+1T / GTX1070-8G / W10HGML

4713883692908

Predator Helios 500

NH.Q3NEP.010

PH517-51-74K8 / CI78750H / 16G / 256Gs+1T / GTX1070-8G / W10HGML

4713883692922

Predator Helios 500

NH.Q3NEP.011

Predator Helios 500

NH.Q3NEP.017

Predator Helios 500

NH.Q3NEP.016

PH517-51-96V7 / CI98950HK / 16G / 256Gs+1T / GTX1070-8G / W10HGML

4713883776585

Predator Helios 500

NH.Q3NEP.014

PH517-51-90T2 / CI98950HK / 16G / 128Gs+1T / GTX1070-8G / W10HCML

4713883776561

Predator Helios 300

NH.Q3DEP.009

PH317-52-74CH / CI78750H / 16G / 256Gs+1T / GTX1060-6G / W10HCML

4713883763677

Predator Helios 300

NH.Q3HEP.002

PH315-51-58BH / CI58300H / 8G / 1T / GTX1050Ti-4G / W10HGML

4713883699440

PH517-51-78AJ / CI78750H / 16G / 2x256GsRAID+1T / GTX1070-8G /
W10HGML
PH517-51-94ZB / CI98950HK / 16G / 2x256GsRAID+1T / GTX1070-8G /
W10HGML

4713883692939
4713883776592

Załącznik nr 2 do regulaminu
Akcji Promocyjnej Serwis Premium dla Serii Predator

Lista Partnerów ACER objętych Akcją Promocyjną
Serwis Premium dla Serii Predator

Akcją promocyjną są objęte Produkty zakupione u następujących Partnerów ACER:

1. Emag
2. Komputronik
3. Media Markt
4. Media Expert
5. Neonet
6. Morele.net
7. Redcoon
8. Saturn
9. Xkom

WNIOSEK O WYPŁATĘ ODSZKODOWANIA W RAMACH
AKCJI PROMOCYJNEJ SERWIS PREMIUM DLA SERII PREDATOR
Imię i nazwisko/nazwa
Ulica i numer
domu/mieszkania
Miejscowość i kod
pocztowy
Telefon
E-mail
Czy Użytkownik jest podatnikiem VAT czynnym?

 TAK

 NIE

Czy zakup Produktu nastąpił w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą lub
zawodową?

 TAK
 PESEL
 NIP

 NIE

Identyfikator Podatkowy (zaznacz i uzupełnij właściwy)
NR:
NR:
Dane Produktu

Nr seryjny Produktu (SN)
Nr zlecenia naprawy w
ramach gwarancji
Dane do zapłaty odszkodowania
Nr rachunku bankowego
Nazwa banku
Adres banku
DO NINIEJSZEGO WNIOSKU NALEŻY ZAŁĄCZYĆ SKAN LUB ZDJĘCIE DOWODU ZAKUPU Z
WIDOCZNĄ DATĄ ZAKUPU, CENĄ ORAZ DANYMI SPRZEDAWCY, A TAKŻE SKAN LUB ZDJĘCIE
NUMERU SERYJNEGO PRODUKTU







Oświadczam, iż pomimo zgłoszenia usterki objętej ograniczoną gwarancją
producenta, naprawa/wymiana gwarancyjna Produktu realizowana w
systemie door-to-door nie została wykonana w terminie 5 dni roboczych
określonym w regulaminie akcji promocyjnej Serwis Premium Dla Serii
Predator
Oświadczam, iż jestem Użytkownikiem Końcowym Produktu w rozumieniu
zapisów regulaminu akcji promocyjnej Serwis Premium Dla Serii Predator, a
Produkt jest objęty tą akcją promocyjną.
Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią regulaminu akcji promocyjnej
Serwis Premium Dla Serii Predator i akceptuję go w całości przystępując do
akcji promocyjnej.
Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ACER POLAND SP. Z
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O.O. moich danych osobowych w celu realizacji akcji promocyjnej Serwis
Premium Dla Serii Predator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wglądu do swoich danych
oraz do żądania ich poprawienia bądź usunięcia. Administratorem danych
osobowych będzie ACER POLAND SP. Z O.O.

DATA

PODPIS

Strona 2 z 2

POLITYKA PRYWATNOŚCI
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Administratorem danych osobowych pozyskanych od Uczestników Promocji pod nazwą Serwis
Premium

dla

Serii

Predator

jest

ACER

POLAND

SPÓŁKA

Z

OGRANICZONĄ

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie przy Placu Ireneusza Gugulskiego 1, 02 – 661
Warszawa wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
M. St. Warszawy w Warszawie Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem 0000378298, nr NIP 1080010052, nr REGON 142740474, kapitał zakładowy
100.000,00 zł. zwany dalej "Administratorem".
2. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia
18 lipca 2002 r., a także zgodnie z przepisami 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).
3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane
osobowe dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane osobowe są:
a. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której
dane dotyczą;
b. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane
dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
c. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są
przetwarzane;
d. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
e. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą,
przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są
przetwarzane;
f.

przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych
osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem
przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą
odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

II. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

4. Dane osobowe pozyskane przez Administratora w ramach promocji określonej w pkt 1 są
wykorzystywane przez Administratora w celu: (I) weryfikacji czy Uczestnikowi przysługuje
odszkodowanie, (II) wypłaty odszkodowania, (III) kontaktu z Uczestnikiem w sprawach
związanych z wypłatą odszkodowania, (IV) rozliczenia ewentualnych należności podatkowych
związanych z wypłatą odszkodowania.
5. Administrator, za wyjątkiem celów określonych w pkt. 4 nie przetwarzana danych osobowych
w celu wykorzystania ich na potrzeby marketingowe niezwiązane z Promocją i w szczególności
dane osobowe nie są przez Administratora udostępniane w tym celu podmiotom trzecim.
6. Administrator przetwarza następujące Dane Osobowe:
a. Imię i nazwisko lub nazwa firmy
b. Adres zamieszkania lub siedziby
c. Nr PESEL/NIP
d. Adres e-mail
e. Nr telefonu
f.

Dane dotyczące zgłaszanego urządzenia

7. Administrator ma prawo powierzania danych osobowych podmiotom za pomocą których
Administrator realizuje Promocję, jedynie w celach określonych w pkt 4, w szczególności
hostingodawcy.

III. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

8. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą,
wyrażonej w sposób swobodny i dobrowolny. Podanie danych jest całkowicie dobrowolne, jest
jednak konieczne dla uzyskania odszkodowania. W przypadku odmowy wyrażenia zgody na
przetwarzanie danych osobowych nie będzie możliwa wypłata odszkodowania.
9. Administrator przechowuje dane osobowe Uczestnika, aż do zakończenia Promocji i
przedawnienia wszelkich roszczeń wynikających z Promocji.
10. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę udzieloną na
przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody
może nastąpić w formie pisemnej na adres Administratora, bądź też w formie elektronicznej
na adres e-mail: serwis.pl@acer.com
11. W przypadku wycofania zgody może zaistnieć sytuacja, iż Administrator będzie uprawniony do
przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego
prawa. W takiej sytuacji Administrator będzie przetwarzał dane osobowe jedynie w celach i w

zakresie w jakim dopuszczają to przepisy prawa pomimo braku zgody osoby, której dane
dotyczą.

IV. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

A. DOSTĘP DO DANYCH
12. Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od Administratora potwierdzenia,
czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do
uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji:
a. cele przetwarzania;
b. kategorie przetwarzanych danych osobowych;
c. informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub
zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub
organizacjach

międzynarodowych,

a

także

zastosowanych

zabezpieczeniach

związanych z przekazywaniem danych odbiorcom w państwach trzecich lub
organizacjach międzynarodowych;
d. w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie
jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;
e. informacje o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane
dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
f.

informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;

g. jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą - wszelkie
dostępne informacje o ich źródle;
h. informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu
13. Administrator, na żądanie, dostarcza osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych
podlegających przetwarzaniu. Pierwsza kopia jest nieodpłatna. Za wszelkie kolejne kopie, o
które zwróci się osoba, której dane dotyczą, Administrator może pobrać opłatę w rozsądnej
wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, zwraca
się o kopię drogą elektroniczną i jeżeli nie zaznaczy inaczej, informacji udziela się powszechnie
stosowaną drogą elektroniczną.

B. SPROSTOWANIE
14. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego
sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem

celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia
niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego
oświadczenia.

C. USUNIĘCIE DANYCH
15. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia
dotyczących jej danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć
dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
a. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny
sposób przetwarzane;
b. osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma
innej podstawy prawnej przetwarzania;
c. osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują
nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania
d. osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania danych na cele
marketingu bezpośredniego;
e. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
f.

dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego
przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega
Administrator;

g. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa
informacyjnego.

D. OGRANICZENIE PRZETWARZANIA DANYCH
16. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych w następujących przypadkach:
a. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych - na okres
pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
b. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się
usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
c. administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są
one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczeń;

d. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania - do czasu
stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są
nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
17. Jeżeli na mocy pkt 16 przetwarzanie zostało ograniczone, takie dane osobowe można
przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą, lub
w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa
członkowskiego. Przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania administrator informuje o tym
osobę, której dane dotyczą, która żądała ograniczenia.

E. PRZENIESIENIE DANYCH
18. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie
używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące,
które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu
administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane
osobowe, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy w
oraz jeżeli przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
19. Wykonując prawo do przenoszenia danych określone wyżej, osoba której dane dotyczą, ma
prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio
innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
20. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się
wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej
osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

F. SPRZECIW
21. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn
związanych z jej szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych
opartego na przepisie art. 6 ust. 1 lit. e, f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w tym profilowania na podstawie tych przepisów.
22. Po wniesieniu sprzeciwu Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych,
chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania,
nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
23. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której
dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania

dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w
zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeżeli
osoba, której dane dotyczą, wniesie sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu
bezpośredniego, danych osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów.

G. REALIZACJA PRAW
24. Realizacja praw określonych wyżej następuję na żądanie zgłoszone Administratorowi w formie
pisemnej lub elektronicznej na adres e-mail: serwis.pl@acer.com. Na ten sam adres e-mail
można kierować wszelkie zapytania odnośnie praw, które przysługują osobie, której dane
dotyczą. Administrator dokłada wszelkich starań aby w sposób jasny i przystępny wyjaśnić
przysługujące prawa i umożliwić osobie, której dane dotyczą skorzystanie z nich.

H. SKARGA
25. Osobie, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności
w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca
popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej
dotyczące narusza niniejsze rozporządzenie. Skargę można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
26. Administrator nie podejmuje decyzji wyłącznie w sposób zautomatyzowany, ani też nie
wykorzystuje danych osobowych do profilowania.
27. Administrator nie ustanawia Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
28. Prawa przysługujące osobie, której dane dotyczą, szczegółowo opisane w niniejszej Polityce
Prywatności, wynikają z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a zapisów niniejszej
Polityki Prywatności w żaden sposób nie ograniczają tych praw.
29. Zakres w jakich możliwe będzie skorzystanie z praw przysługujących osobie, której dane
dotyczą, może być na mocy przepisów prawa ograniczony, w szczególności ze względu na
prawa i wolności innych osób lub ze względu na interes publiczny.
30. Administrator w celu zapewnienia wysokiego poziomu ochrony danych osobowych będzie
podejmował regularne działania mające na celu przegląd niniejszej polityki prywatności i
dokonywania jej zmian, w sytuacji zmiany zakresu przetwarzanych danych osobowych,

technologii przetwarzania tychże danych osobowych, a także w sytuacji zmiany
obowiązujących przepisów prawa bądź też wytycznych w zakresie ich stosowania.

