REGULAMIN OFERTY
„Zapłać kartą kredytową Citi Handlowy za produkty Apple i odbierz legendarne
słuchawki Beats EP o wartości 449 zł za 1 zł.”
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin (Regulamin) określa warunki i zasady przeprowadzenia oferty (Oferta).
2. Organizatorem oferty 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).
3. Współorganizatorem oferty jest Bank Handlowy S.A., ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa, wpisanej do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
KRS 0000001538; NIP 526-030-02-91 (zwana dalej „Współorganizatorem”).
4. Oferta trwa w okresie od dnia 30.08.2019 r. do dnia 30.09.2019 r. lub do wyczerpania zapasów
(Okres Obowiązywania Oferty).
5. Oferta obowiązuje w wybranych salonach stacjonarnych Organizatora:
a) Cortland, Park Handlowy Europa Centralna, ul. Pszczyńska 315, 44-400 Gliwice,
b) Cortland, Park Handlowy Matarnia, ul. Złota Karczma 26, 80 -298 Gdańsk,
c) Cortland, ul. Wały Jagiellońskie 26/1, 80-853, Gdańsk,
d) Cortland, Galeria Malta, ul. Maltańska 1, 61-131 Poznań,
e) Cortland, ul. Zgoda 38, 60-122 Poznań,
f) Cortland, ul. Ratajczaka 19, 61-814 Poznań,
g) Cortland, CH Wroclavia, ul. Sucha 1, 50-086 Wrocław,
h) Cortland, Galeria Sfera II, ul. Mostowa 5, 43-300 Bielsko-Biała,
i) Cortland, Galeria Rzeszów, ul. Piłsudskiego 44, 35-001 Rzeszów,
j) Cortland, Galeria Rzeszów, ul. Piłsudskiego 44, 35-001 Rzeszów,
k) Cortland, Galeria Młociny, ul. Zgrupowania „AK" Kampinos 15, 01-943 Warszawa,
l) Cortland, ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 7A, 02-366 Warszawa,
m) Cortland, ul. Uniwersytecka 13 (budynek ALTUS), 40-007 Katowice,
oraz w sklepie internetowym www.cortland.pl.
6. Uczestnikiem oferty (Uczestnik Oferty) jest każdy Klient Organizatora, który w Okresie Trwania Oferty
dokona zakupu produktów Apple płacąc kartą kredytową Citi Handlowy wydaną przez
Współorganizatora. Łączna cena transakcji będzie wynosiła nie mniej niż 1900 zł brutto, ale nie więcej
niż 10.000 zł.
7. Współorganizator dodatkowo umożliwi Klientowi rozłożenie zapłaty za Transakcję na raty
oprocentowane 0%, RRSO 0 % (możliwe rozłożenie na 6, 9, 12, 18, maksymalnie do 24 rat).

§ 2. Zasady oferty
1. Przedmiotem Oferty jest możliwość zakupu legendarnych słuchawek Beats EP w wybranym kolorze
w promocyjnej cenie 1 zł netto (dalej: Rabat). Warunkiem uzyskania Rabatu jest zapłata ceny zakupu
za towary spełniające warunki, o których mowa w § 1 p. 6 Regulaminu kartą kredytową Citi Handlowy

wydaną przez Współorganizatora w Okresie Trwania Oferty, w salonie stacjonarnym Organizatora lub
w sklepie internetowym www.cortland.pl.
2. Uczestnik Oferty może dokonać zakupu sprzętu Apple a także słuchawek Beats EP (łącznie zwane
Zestawem), które są dostępne w ofercie Organizatora w Okresie trwania Oferty.
3. W sklepie stacjonarnym Rabat na słuchawki Beats EP zostanie udzielony przez handlowca, w momencie
zakupu Zestawu. W sklepie internetowym, Rabat zostanie naliczony w momencie, kiedy w koszyku
znajdzie się wybrany sprzęt Apple spełniający warunki, o których mowa w § 1 p. 6 Regulaminu.
4. Uczestnik Oferty nie może złożyć oświadczenia woli o częściowym odstąpieniu od umowy sprzedaży
Zestawu, może jedynie odstąpić od umowy sprzedaży całego Zestawu (tzn. wybranych produktów
Apple oraz słuchawek Beats EP), objętego Ofertą. Do jednej transakcji spełniającej warunki, o których
mowa w § 1 p. 6 Regulaminu. Uczestnik Oferty może nabyć jedną sztukę słuchawek Beats EP.
5. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, w szczególności z:
a)

innymi udzielonymi lub oferowanymi rabatami,

b)

produktami z wyprzedaży i outletu.

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

§ 4. Przetwarzanie danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Oferty jest Organizator.
2. Dane są przetwarzane 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
(dalej: „RODO”).
3. Dane osobowe Klienta są niezbędne Organizatorowi:
a)

w celu przeprowadzenia Oferty oraz weryfikacji uprawnienia do uzyskania Rabatu – ich
przetwarzanie w tym celu jest niezbędne do wykonania Oferty (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b)

do rozpatrzenia reklamacji – ich przetwarzanie w tym celu jest niezbędne do wykonania /
obsługi umowy sprzedaży oraz realizacji ciążących na Organizatorze obowiązków prawnych
związanych z rękojmią (art. 6 ust. 1 lit. c w zw. z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

c)

w celu związanym z potencjalną możliwością zaistnienia sporów pomiędzy Administratorem
a Klientem (podstawą prawną ich przetwarzania jest w takim wypadku uzasadniony interes
Administratora dotyczący ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed
roszczeniami, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

d)

w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń z tytułu rozpatrzonych reklamacji
(podstawa prawna jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

4. Dane będą przetwarzane przez Okres Trwania Oferty, a także przez okres, w którym przepisy prawa
(np. rachunkowe) będą zobowiązywać Administratora do dłuższego przetwarzania tych danych lub
Administrator będzie je przechowywać na wypadek, gdyby Klient miał wobec Administratora
jakiekolwiek roszczenia, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności
kodeksu cywilnego.
5. Dane osobowe Klienta mogą zostać udostępnione podmiotom zaangażowanym w realizację reklamacji,
w tym dostawcom systemów i usług IT, księgowych, podmiotom obsługującym płatności elektroniczne
oraz kancelariom prawnym, audytorom, kurierom, dostawcom usług pocztowych i innym podmiotom,
z którymi Administrator zawarł umowy o współpracy, jeżeli udostępnienie danych jest niezbędne w celu
realizacji celów, o których mowa w pkt 3.
6. Dane osobowe mogą zostać wyjątkowo przekazane do Apple Inc. ale tylko w niezbędnym zakresie,
związanym ze świadczeniem przez Apple Inc. na rzecz Cortland usług, zwłaszcza informatycznych (np.
przechowywania danych w chmurze). Apple Inc. może przetwarzać dane w Stanach Zjednoczonych
(USA). Bezpieczeństwo danych zapewniają stosowane zabezpieczenia. Apple Inc. jest
objęte programem tzw. Privacy Shield.
7. W każdym czasie Klient ma prawo:
a)

do żądania od Cortland dostępu do danych osobowych (w tym żądania wydania ich kopii) oraz
prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia
sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jeśli podstawą przetwarzania jest nasz uzasadniony
interes oraz prawo do przenoszenia danych np. do innego administratora,

b)

do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, Warszawa), gdy
uzna, że przetwarzanie dotyczących jego danych osobowych narusza przepisy o ochronie
danych osobowych.

8. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do skorzystania z Oferty. Klient jest
zobowiązany jest do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak
możliwości skorzystania z Oferty.
9. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje dane Klienta w zakresie niezbędnym do realizacji
celów określonych w pkt. 3 powyżej.
10. Przetwarzanie danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Cortland nie zamierza przetwarzać danych
w innych celach niż wskazane w pkt 3.
11. Cortland nie zamierza przetwarzać danych w innych celach, niż wskazane w pkt 3.
12. Administrator oświadcza, że powołał Inspektora Danych Osobowych, który dostępny jest pod adresem
e- mail: rodo@cortland.pl oraz numerem telefonu: +61 66 90 200 (opłata za połączenie zgodnie
z cennikiem operatora).

§ 5. Postanowienia końcowe
1. Regulamin Oferty dostępny jest w Okresie Trwania Oferty w salonach stacjonarnych Cortland i na
www.cortland.pl.

2. Klient przed przystąpieniem do Oferty akceptuje treść Regulaminu. Akceptacja Regulaminu jest
warunkiem niezbędnym do skorzystania z Oferty.
3. Prawem właściwym dla Oferty jest prawo obowiązujące w Polsce.
4. 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 późniejszymi 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 późniejszymi zm.), których rejestr dostępny jest na stronie: https://www.uokik.gov.pl.

