REGULAMIN PROMOCJI
„Kup komputer i odbierz Pakiet Wsparcia”
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§ 1. Postanowienia ogólne
Niniejszy regulamin (Regulamin) określa warunki i zasady przeprowadzenia Promocji (Promocja).
Organizatorem Promocji jest firma Cortland Sp. z o.o., ul. Zgoda 38, 60-122 Poznań, zarejestrowana
w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
KRS Nr: 0000031468, Kapitał zakładowy 60.000,00 zł opłacony w całości, REGON: 630008749,
NIP: 778-00-43-683 (Organizator).
Promocja trwa w okresie od dnia 02 stycznia 2019 r. do dnia 27 stycznia 2019 r. (Okres Trwania Promocji).
Promocja obowiązuje w salonach stacjonarnych i sklepie internetowym Organizatora.
Uczestnikiem Promocji (Uczestnik Promocji lub Użytkownik) jest każdy Klient Organizatora, który w Okresie
Trwania Promocji weźmie udział w Promocji, spełni i zaakceptuje warunki, o których mowa
w §2 Regulaminu.

§ 2. Zasady Promocji
Promocja obejmuje wybrane komputery marki Apple (Produkty Objęte Promocją lub Urządzenie), które są
dostępne w ofercie Organizatora w Okresie Trwania Promocji.
Promocja nie dotyczy modeli komputerów pochodzących z outletu.
Zakup Produktu Objętego Promocją w Okresie Trwania Promocji jest premiowany możliwością otrzymania
1 sztuki Pakietu Wsparcia dla Maca, który obejmuje usługi o wartości 389,00 zł (słownie: trzysta
osiemdziesiąt dziewięć złotych).
Pakiet Wsparcia dla Maca obejmuje usługi:
a) Pierwsze uruchomienie komputera;
b) Wstępną konfigurację Urządzenia (utworzenie Apple ID, konfiguracja aplikacji Mail, Kontakty, usługi
iCloud);
c) Reinstalację systemu operacyjnego;
d) Sprawdzenie: poprawności działania Urządzenia, łączności Urządzenia z innymi produktami Apple
(kompatybilnymi z Urządzeniem);
e) Konfiguracja i sprawdzenie poprawności działania systemu operacyjnego oraz oprogramowania
zainstalowanego fabrycznie na Urządzeniu;
f) Szkolenie produktowe, obejmujące w szczególności pomoc w konfiguracji Urządzenia, dobór aplikacji,
opis zasad działania i możliwości Urządzenia. Szkolenie produktowe trwa do 1 godziny zegarowej
i odbywa się w wybranym przez Użytkownika salonie Cortland, w terminie ustalonym indywidualnie
między Użytkownikiem a pracownikiem Cortland;
g) Zdalny support w zakresie kwestii związanych z obsługą Urządzenia, zgłaszanych według procedury
określonej poniżej (dalej: „Zgłoszenia”), limitowana do 5 (pięciu) Zgłoszeń w miesiącu.
Pakiet Wsparcia dla Maca nie obejmuje pomocy a następujących obszarach:
a) usterki oraz uszkodzenia mechaniczne Urządzenia;
b) zużycie eksploatacyjne podzespołów Urządzenia;
c) konfiguracja i poprawność ́ działania oprogramowania innego niż zainstalowane fabrycznie;
d) odzyskiwania utraconych danych z Urządzenia;
e) łączność ́ Urządzenia z innymi produktami, niekompatybilnymi z Urządzeniem;
f) usterki Urządzenia podlegające określonym normom branżowym ISO;
g) usterki Urzadzenia wynikające z serwisowania Urządzenia w nieautoryzowanych serwisach.
Promocja nie łączy się z innymi promocjami, w szczególności:
a) z ratami 0%,
b) zniżkami edukacyjnymi,
c) innymi udzielonymi lub oferowanymi rabatami.
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§ 3. Termin obsługi Zgłoszeń
Usługi Pakietu Wsparcia realizowane są według określonej procedury kontaktu między Użytkownikiem
a Cortland. Procedura ta umożliwia szybki czas reakcji na każdym etapie kontaktu oraz rozwiązanie
większości Zgłoszeń bez konieczności wizyty w salonie Cortland.
Użytkownik może dokonać Zgłoszenia:
a) przez telefon, pod numerem +48 61 625 22 46 (w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od
9:00 do 17:00);
b) przez czat, dostępny na stronie www.cortland.pl;
c) przez mail, pod adresem wsparcie@cortland.pl.
Termin obsługi Zgłoszenia rozumiany jest jako całkowity okres potrzebny do rozwiązania problemu. Termin
zależy od rodzaju zgłaszanej kwestii i wynosi zwykle:
a) w przypadku wsparcia na odległość - w dniu skutecznego Zgłoszenia lub następnego dnia roboczego chyba że dostęp do Urządzenia w podanym czasie jest niemożliwy lub istota problemu uniemożliwia
natychmiastową realizację Zgłoszenia;
b) w przypadku wizyty Użytkownika w salonie Cortland - w dniu wizyty lub następnego dnia roboczego chyba, że dostęp do Urządzenia w podanym czasie jest niemożliwy lub istota problemu uniemożliwia
natychmiastową realizację Zgłoszenia.
Maksymalny termin obsługi Zgłoszenia to 7 dni roboczych, liczonych od dnia skutecznego Zgłoszenia przez
Użytkownika. Do czasu obsługi Zgłoszenia nie wlicza się okresu niemożności obsługi Zgłoszenia z przyczyn
niezależnych od Cortland, w szczególności gdy brak jest kontaktu z Użytkownikiem lub Użytkownik nie stawia
się w salonie Cortland.
Każde pojedyncze Zgłoszenie zostaje uznane za zakończone, gdy Użytkownik uzyska na drodze kontaktu
z Cortland:
informacje pozwalające samodzielnie rozwiązać zgłoszoną sprawę;
a) zdalne rozwiązanie zgłoszonej sprawy przez pracownika Cortland;
b) rozwiązanie zgłoszonej sprawy po wizycie Użytkownika wraz z Urządzeniem w salonie Cortland;
c) powiadomienie, że przyczyną zgłoszonej sprawy jest znana i do tej pory nierozwiązana usterka
sprzętowa lub oprogramowanie;
d) powiadomienie, że przyczyną zgłoszonej sprawy jest inny produkt niekompatybilny z Urządzeniem.

§ 4. Wsparcie na odległość
Wsparcie na odległość to pierwsza, najszybsza forma realizacji Zgłoszenia, polegająca na kontakcie
z Użytkownikiem przez telefon, czat, mail lub zdalnym dostępie do Urządzenia.
W przypadku kontaktu przez telefon, czat, mail Użytkownikowi przekazywane są instrukcje lub porady
mające na celu samodzielne rozwiązanie problemu przez Użytkownika.
W przypadku kontaktu zdalnego pracownik Cortland za pomocą specjalnego oprogramowania łączy się
z Urządzeniem i obsługuje je celem rozwiązania problemu. Ta forma kontaktu wymaga:
a) aktywnego połączenia internetowego;
b) instalacji specjalnego oprogramowania, wskazanego przez pracownika Cortland.
W przypadku braku możliwości realizacji Zgłoszenia poprzez wsparcie na odległość, Użytkownik otrzymuje do
dyspozycji możliwość umówionej wizyty w salonie Cortland.

§ 5. Wizyta Użytkownika w salonie Cortland
Wizyta Użytkownika w salonie Cortland to alternatywna do wsparcia na odległość realizacja Zgłoszenia,
wykonywana wtedy, kiedy wsparcie na odległość nie pozwala na skuteczne rozwiązanie problemu.
Data oraz godziny wizyty ustalane są indywidualnie między Użytkownikiem a pracownikiem Cortland.
Użytkownik może pojawić się w salonie Cortland bez uprzedniej próby realizacji zgłoszenia problemu
poprzez wsparcie na odlegość, ale Cortland nie gwarantuje w takim przypadku realizacji Zgłoszenia tego
samego dnia.

§ 6. Obowiązki Użytkownika

1. Dla sprawnego wypełnienia zobowiązań wynikających z usług Pakietu Wsparcia, Użytkownik zobowiązuje się
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do:
a) dokonywania Zgłoszeń podając w każdym przypadku numer faktury zakupu oraz numer seryjny
Urządzenia;
b) zapewnienia pełnego i bezpłatnego dostępu do Urządzenia oraz peryferiów mających wpływ na pracę
Urządzenia;
c) utrzymywania pełnych kopii bezpieczeństwa oprogramowania i danych na Urządzeniu.
Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż rozwiązanie niektórych problemów może wiązać się
z przywróceniem na Urządzeniu pierwotnie zainstalowanego systemu operacyjnego oraz domyślnej
konfiguracji fabrycznej, a także z wykonaniem innych czynności mogących prowadzić do częściowej lub
całkowitej utraty danych na Urządzeniu. Użytkownik zobowiązuje się do wykonania we własnym zakresie
kopii bezpieczeństwa wszelkich danych znajdujących się na Urządzeniu. Cortland nie ponosi
odpowiedzialności za utratę jakichkolwiek danych znajdujących się na Urządzeniu.

§ 7. Pozostałe postanowienia
Uczestnik Promocji może składać reklamacje związane z uczestnictwem w Promocji pisemnie na adres
siedziby Organizatora (ul. Zgoda 38, 60-122 Poznań) lub mailowo pod adres: reklamacje@cortland.pl.
Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania
reklamacji.
Przy rozpatrywaniu reklamacji, Organizator opiera się na treści niniejszego Regulaminu oraz obowiązujących
przepisach prawa polskiego.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek niezawinioną przez niego szkodę (majątkową lub
niemajątkową) poniesioną przez Uczestnika Promocji w związku z jego udziałem Promocji.

§ 8. Przetwarzanie danych osobowych
Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Promocji jest Organizator.
Dane osobowe Uczestników Promocji przetwarzane są zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych
osobowych obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej, w zakresie i celu niezbędnym
do przeprowadzenia Promocji, sprawdzenia spełniania warunków uczestnictwa w Promocji
i odbywa się na podstawie zgody Uczestnika wyrażonej po zapoznaniu się przez Uczestnika z treścią
Regulaminu i po zaakceptowaniu go (art. 6 ust. 1 pkt a 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”)) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO.
3. Przekazanie danych osobowych przez Uczestnika Promocji jest dobrowolne jednak niezbędne do wzięcia
udziału w Promocji.
4. W przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody Uczestnikowi Promocji
przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.
5. Uczestnik Promocji ma prawo żądania dostępu do danych (art. 15 RODO), żądania sprostowania (art. 16
RODO), żądania ich usunięcia (art. 17 RODO) lub żądania ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),
przenoszenia danych (art. 20 RODO), prawo wniesienia sprzeciwu (art. 21 RODO), prawo wniesienia skargi
do organu nadzorczego.
6. Odbiorcą danych udostępnionych przez Uczestnika jest Organizator.
7. Dane osobowe Uczestnika Promocji przetwarzane są w związku z: przeprowadzeniem Promocji, weryfikacji
uprawnienia do uzyskania Rabatu oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji Uczestnika Promocji.
8. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych przez Organizatora Uczestnikowi
Promocji przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Uczestnik Promocji oświadcza, że powołał Inspektora Danych Osobowych, który dostępny jest pod adresem
e-mail: gdpr@cortland.pl oraz numerem telefonu: + 61 66 90 200 (opłata za połączenie zgodnie
z cennikiem operatora).
10. Organizator zastrzega sobie prawo do udostępniania danych osobowych Uczestnika Promocji podmiotom
upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa: organom ścigania, urzędom, sądom lub innym
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podmiotom upoważnionym do takiego udostępnienia na podstawie przepisów prawa w zakresie i celu
wymaganym przez te podmioty i przepisy prawa.
11. Dane osobowe dotyczące Uczestników Promocji będą przetwarzane przez czas trwania Promocji oraz przez
okres niezbędny dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Dane mogą być też przetwarzane w ramach
dokumentów księgowych przez okres wymagany przepisami prawa (art. 6 ust. 1 pkt c) RODO).
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§ 9. Postanowienia końcowe
Regulamin Promocji dostępny jest w salonach stacjonarnych Cortland i na www.cortland.pl
Przystąpienie do udziału w Promocji jest równoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu
i jego akceptacją.
Prawem właściwym dla Promocji jest prawo obowiązujące w Polsce.
W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego
prawa.
Sąd właściwy dla rozstrzygania sporów związanych z wykonywaniem Regulaminu wnoszący pozew może
ustalić na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tj. Dz. U.
2016, poz. 1822 z późn. zm.). Uczestnik ma możliwość pozasądowego rozstrzygania sporów wynikających z
Regulaminu przez uprawniony podmiot zgodnie z ustawą z dnia 23 września 2016 o pozasądowym
rozwiązywaniu sporów konsumenckich (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1823 z późn. zm.), których rejestr dostępny
jest na stronie https://www.uokik.gov.pl.

