Regulamin Promocji „Hosting w super cenie”

§1 Postanowienia ogólne
1. Organizatorem akcji promocyjnej: „Hosting w super cenie” (dalej jako: "Promocja”)
jest Grupa Interia.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w
Krakowie pod adresem Osiedle Teatralne 9a, 31-946 Kraków, zarejestrowana w
rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd
Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS
pod numerem KRS 0000416593, NIP: 5272644300, REGON: 142734048, (dalej jako:
„Organizator”).
2. Zasady Promocji określone zostały w niniejszym Regulaminie, z tym zastrzeżeniem,
że w sprawach w nim nieuregulowanych, w tym w zakresie zgłaszania reklamacji
związanych z organizacją Promocji, stosuje się postanowienia Regulaminu Płatnych
Usług w strefa.pl, dostępnego na stronie internetowej strefa.pl.
3. Regulamin Promocji dostępny jest na stronie internetowej strefa.pl.
4. Warunków Promocji nie można łączyć z innymi ofertami promocyjnymi, ofertami
specjalnymi, ofertami dla klientów kluczowych, chyba że warunki poszczególnych
ofert promocyjnych dopuszczają taką możliwość.

§2 Oferta promocyjna
1. Warunkiem skorzystania z Promocji jest wyrażenie woli wzięcia udziału w Promocji
poprzez zgłoszenie zamówienia usług objętych Promocją na warunkach niniejszego
Regulaminu.
2. Zasady Promocji mogą ulec zmianie w czasie jej trwania, z tym zastrzeżeniem, że nie
dotyczy to umów zawartych przed dokonaną zmianą.
3. Organizator poinformuje o zakresie zmiany na stronie internetowej strefa.pl oraz na
stronach internetowych, na których umieszcza informację o Promocji.

§3 Czas trwania Promocji
1. Promocja trwa od 05.09.2022 r. do 09.01.2023 r. (do godz. 24:00).
2. Organizator jest uprawniony do odwołania Promocji w każdym czasie. Informacja o
odwołaniu zostanie umieszczona na stronie internetowej strefa.pl oraz na stronach
internetowych, na których umieszcza informację o Promocji. Odwołanie Promocji nie
wpływa na wykonanie umów zawartych przed odwołaniem.

§4 Uczestnicy
1. Promocja skierowana jest do Użytkowników, którzy w trakcie trwania Promocji:
a)

zaakceptują postanowienia niniejszego Regulaminu oraz

b)

zaakceptują postanowienia Regulaminu Płatnych Usług w strefa.pl,

dostępnego na stronie internetowej strefa.pl, oraz
c)

dokonają zamówienia usług wskazanych w tabeli zawartej w § 5 ust. 1, oraz

d)

dokonają płatności za usługi, o których mowa w lit. c.

2. Z udziału w Promocji wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz członkowie ich
rodzin, a także podmioty posiadające podpisane porozumienie z NASK, ich
udziałowcy, wspólnicy oraz pracownicy, a także członkowie rodzin podmiotów,
posiadających podpisane porozumienie z NASK oraz członkowie rodzin udziałowców
i wspólników tych podmiotów, chyba że Organizator postanowi inaczej.
3. Z Promocji nie mogą skorzystać Użytkownicy, którzy nie dokonali płatności za usługi
oferowane przez Organizatora lub opóźnili się z płatnością za te usługi , albo
dotychczas zawarte z Organizatorem umowy wykonywali w sposób nienależyty,
chyba że Organizator postanowi inaczej.

§5 Opis Promocji
1. Użytkownicy spełniający warunki Promocji określone w § 4 (dalej jako:
„Uczestnicy”) są uprawnieni do dokonania, w trakcie trwania Promocji, rejestracji
usług wskazanych w tabeli poniżej za cenę i na Okres abonamentowy wskazane w
tabeli poniżej.
Usługa
Hosting Basic

Okres abonamentowy
12 miesięcy

Cena
40 zł z VAT

2. Promocja dotyczy wyłącznie usług opisanych w § 5 ust. 1 zarejestrowanych w
czasie trwania Promocji, na pierwszy okres abonamentowy, które nie biorą udziału
w innych Promocjach, ofertach promocyjnych i akcjach specjalnych.
3. Przedłużenie ważności usług objętych niniejszą Promocją odbywa się na warunkach
ogólnych obowiązujących w momencie odnowienia usługi i wynikających z cennika
Organizatora, bez uwzględniania jakichkolwiek promocji, rabatów, czy też upustów
cenowych, bez względu na ich charakter, chyba że Organizator postanowi inaczej.
4. Świadczenie otrzymane przez Uczestnika w ramach Promocji nie podlega wymianie
na ekwiwalent pieniężny, inne usługi, bądź świadczenia.
5. Uczestnik Promocji zobowiązuje się nie wypowiadać umowy w zakresie usług
zarejestrowanych w ramach Promocji przed upływem ich pierwszego Okresu
abonamentowego. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Uczestnika
Promocji przed upływem ww. okresu, bez wskazania przyczyny lub z przyczyn
niezależnych od Organizatora, Uczestnik Promocji będzie zobowiązany zapłacić
Organizatorowi, na jego wezwanie, karę umowną w kwocie stanowiącej różnicę
pomiędzy wynagrodzeniem cennikowym za daną usługę, wynikającym z cennika
obowiązującego w dniu zawarcia umowy, a promocyjną kwotą wynagrodzenia
Organizatora, ustaloną proporcjonalnie do okresu trwania umowy na zasadach
promocyjnych.

§6 Postanowienia końcowe
1. Administratorem danych osobowych uczestników niniejszej promocji jest
Organizator.
2. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit f ) 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 (dalej jako: „RODO”), tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów
wynikających

z

prawnie

uzasadnionych

interesów

realizowanych

przez

administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny
charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności
osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych.
3. Prawnie uzasadnionym interesem jest konieczność przetwarzania do celów
ewentualnego przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego.
4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
5. Dane nie będą podlegały automatycznemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w
promocji. Podanie danych, które są wskazane jako podawane za zgodą uczestnika
promocji, następuje w pełni dobrowolnie, jednakże brak ich podania skutkuje
niemożnością wzięcia przez uczestnika promocji udziału w promocji.
7. Dane osobowe będą zbierane i wykorzystywane przez Organizatora z zachowaniem
wymogów przewidzianych przepisami RODO oraz innych obowiązujących
przepisów o ochronie danych osobowych, w tym także ustawy z dnia 10 maja 2018
r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).
8. Dane osobowe będą ujawniane pracownikom i współpracownikom Organizatora,
jedynie w zakresie w jakim jest to niezbędne dla prawidłowego rozpoznania
ewentualnych reklamacji.
9. Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie konieczne do należytego
przeprowadzenia promocji oraz przedawnienia roszczeń z nią związanych. Po
upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.

10. Każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych
osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), adres: ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa.
11. Więcej informacji na temat zasad przetwarzania danych osobowych przez
Organizatora znajduje się notce informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych
osobowych

dostępnej

pod

następującym

adresem

internetowym:

https://prywatnosc.interia.pl.
12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające
prawidłowe przeprowadzenie promocji, których nie był w stanie przewidzieć, lub
którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń
losowych, w tym siły wyższej.
13. Regulamin wchodzi w życie dnia 05.09.2022 r.

