
Regulamin promocji „Powrót do szkoły”  

 

§ 1 Informacje ogólne  

1. Organizator promocji – Krzysztof Skuneczny prowadzący działalność pod nazwą SCOON 
HARDWARE LAB Krzysztof Skuneczny, adres prowadzonej działalności gospodarczej: 
Przemyśl, ul. Franciszkańska 2, 37-700 Przemyśl, NIP 7952311082, REGON 180478207, 
zwana dalej Organizatorem.  

2. Promocja – oferta specjalna przygotowana przez Organizatora dla Uczestników promocji, a 
polegająca na możliwości uzyskania jednorazowego rabatu do aktywacji usługi w wysokości 
20%, po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie.  

3. Regulamin – niniejszy Regulamin, określający zasady organizacji Promocji. Regulamin jest 
jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Promocji.  

4. Uczestnik promocji – osoba fizyczna (Konsument), która spełniła warunki uczestnictwa w 
Promocji, posiadająca zdolność do czynności prawnych. Zamiennie może być określana jako 
Klient/ Abonent.  

5. Promocja prowadzona jest na terytorium Polski.  
6. Regulamin ustala zasady Promocji oraz określa prawa i obowiązki Uczestników. 
7. Promocja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i 

zakładach wzajemnych. Uczestnictwa w Promocji, jak i praw i obowiązków z nimi 
związanych nie można przenosić na inne osoby.  

8. Organizator powołuje wewnętrzną Komisję Promocji zwaną dalej „Komisją”. W skład 
Komisji wejdą trzy osoby reprezentujące Organizatora. Komisja czuwa nad prawidłowym 
przebiegiem Promocji. Do jej obowiązków należy w szczególności kontrola prawidłowości 
przeprowadzenia Promocji, zgłaszania uczestnictwa, przyznawania nagród oraz rozpatrywanie 
reklamacji.  

9. Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia Promocji w dowolnym momencie bez 
wskazywania uzasadnienia. 

§ 2 Czas trwania promocji  

Promocja obowiązuje od dnia 01 września 2021 roku i trwa do 30 września 2021 roku.  

 

§ 3 Zasady promocji  

1. Promocja skierowana jest do:  
a) osób fizycznych będących konsumentami w rozumieniu art. 22 (1) ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny („Klient”), którzy w czasie trwania Promocji zawrą z 
Organizatorem na piśmie umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych („Umowa") 
na okres 24 miesięcy („czas oznaczony Umowy”), stając się Abonentami,  

2. Promocja polega na tym, że Uczestnik promocji, który w czasie trwania Promocji: 
a) Udostępni publicznie post Organizatora na Facebooku i wykaże ten fakt przed 

przystąpieniem do zawarcia Umowy lub 
b) Przy zawarciu Umowy okaże zdjęcie plakatu z informacją o Promocji „POWRÓT DO 

SZKOŁY Z SUPER RABATEM!” 
W zamiana za powyższe Organizator udzieli Uczestnikowi jednorazowego rabatu w 
wysokości 20% na aktywację usługi. 



§ 4 Postanowienia końcowe  

1. Zawarcie umowy w ramach Promocji na zasadach określonych w § 3 Regulaminu jest 
równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu. 

2. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora promocji tj. w Przemyślu przy ulicy 
Franciszkańskiej (37-700 Przemyśl) oraz na stronie internetowej:  www.scoon.pl 

3. Reklamacje dotyczące przebiegu Promocji mogą być składane pisemnie (na adres 
Organizatora) lub e-mail reklamacje@scoon.pl najpóźniej w terminie 14 dni od daty 
zakończenia Promocji. Reklamacje rozpatrywać będzie specjalnie powołana do tego komisja – 
powołana przez Organizatora i składająca się przynajmniej z 3 osób – w terminie 14 dni 
roboczych od daty wpłynięcia (zgłoszenia) reklamacji. Uczestnik promocji zostanie 
niezwłocznie poinformowany o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Od decyzji komisji nie 
przysługuje odwołanie. Uczestnik promocji niezadowolony ze sposobu rozpatrzenia 
reklamacji przez komisję może skierować sprawę na drogę postępowania sądowego.  

 
§ 5 Dane osobowe uczestników promocji  
 

1. Dane osobowe Uczestników Promocji będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy 
o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) oraz 
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.  

2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez uczestników Promocji jest 
Organizator.  

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:  
a) świadczenia usługi Promocji;  
b) marketingu własnych produktów lub usług administratora danych;  

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji Promocji, a po tym 
okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla 
zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.  

5. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym 
możesz się skontaktować w sprawie ochrony swoich danych osobowych za pomocą poczty 
elektronicznej: iod@scoon.pl. 

6. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych 
oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do 
przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.  

7. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie jej danych 
osobowych w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody na 
przetwarzanie danych.  

8. Osoba, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych 
narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa.  

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla udziału w Promocji.  
10. Przystąpienie do Promocji oznacza zgodę uczestnika promocji na przetwarzanie danych 

osobowych dla celów realizacji Promocji.  
11. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z 

udziału w Promocji. 


