REGULAMIN PROMOCJI „Zyskaj niezawodny system i zgarnij prezent!”
§1 Postanowienia ogólne
1. Organizatorem niniejszej promocji (zwanej dalej jako „Promocja”) jest BTC Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością ul. 1 Maja 38, 71-627 Szczecin, NIP 9552061116 (dalej
zwana „Organizator”).
2. Promocja trwa od dnia 12.11.2020 do 31.12.2020 r. włącznie.
3. Produkty biorące udział w promocji to licencja lub subskrypcja oprogramowania eAuditor V7
WEB, RODOprotektor, Hyprovision DLP, eHelpDesk – zwane dalej „Produkty”.
4. Promocja jest przeznaczony dla osób, które są pełnoletnimi osobami fizycznymi
posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych, zatrudnionymi przez bądź
współpracującymi na jakiejkolwiek podstawie prawnej z podmiotami, które w okresie od
12.11.2020 do 31.12.2020 r. dokonają zakupu: eAuditor V7 WEB, RODOprotektor,
Hyproviosion DLP lub eHelpDesk na minimalną kwotę 5000 PLN netto.

§2 Warunki Uczestnictwa
1. Aby spełnić warunki promocji konieczne do otrzymania Nagrody przez Uczestnika, podmiot
musi w okresie od 12.11.2020 do 31.12.2020 r. dokonać zakupu Nowej Licencji lub
subskrypcji oprogramowania produktów opisanych w §1pkt3 lub Rozszerzenia istniejącej
licencji lub subskrypcji o dodatkowe moduły lub stanowiska lub na aktualizację
oprogramowania do wersji najnowszej (z promocji wyłączone są: przedłużenie abonamentów
oraz sprzedaż przez program partnerski) w określonych poniżej przedziałach kwot netto na
fakturze:


zamówienie 5.000 – 10.000 zł netto - Mobilny głośnik DENON Envaya



zamówienie 10.001 – 20.000 zł netto - 2x mobilny głośnik DENON Envaya



zamówienie 20.001 – 50.000 zł netto - 4x mobilny głośnik DENON Envaya



zamówienie powyżej 50.001 zł netto - 6 głośników DENON Envaya

2. Warunkiem otrzymania przez Uczestnika Nagrody za promocyjny zakup jest złożenie
zamówienia na zakup produktów oraz zaakceptowanie przez Klienta faktury VAT.
3. Nagroda zostanie wysłana do firmy zamawiającej produkty w/w przedziale cenowym w
terminie maksymalnie 7 dni roboczych, kurierem. Nagroda zostanie wysłana na adres firmy
dokonującej zamówienia.
4. Skorzystanie z promocji oznacza akceptację jego regulaminu.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe w związku z niniejszą Konkursem będą
rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby BTC Sp. Z o.o. chyba że bezwzględnie
obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej.
6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu z ważnych
przyczyn, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych. Zmiana będzie
każdorazowo ogłaszana na stronie internetowej BTC Sp. Z o.o.
7. Uczestnikom nie przysługuje prawo do zamiany Nagrody na inne świadczenie bądź
równowartość pieniężną.
8. Uczestnik ma prawo do zrzeczenia się Nagrody.
9. W przypadku wyjątkowej sytuacji braku w kanale dystrybucji lub wycofania ze sprzedaży
Nagród wymienionych w punkcie w regulaminie – zostanie wybrany substytut o analogicznej
wartości i podobnym przeznaczeniu.
§3 Ochrona Danych Osobowych
1. Administratorem Twoich danych osobowych jest BTC Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością ul. 1 Maja 38, 71-627 Szczecin, NIP 9552061116.
2. Dane osobowe Uczestników wykorzystywane są wyłącznie do celów związanych z
przeprowadzeniem niniejszego Konkursu. Wykorzystywanie i przetwarzanie danych
osobowych odbywać się będzie zgodnie z zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o
ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem
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 (RODO).
3. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednak
ich niepodanie uniemożliwia udział w Promocji i przyznanie nagród. Każdy Uczestnik Promocji
posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, jak również
usunięcia zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie.

