
Regulamin promocji „Back To School 2020” 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin (Regulamin) określa warunki i zasady udzielania zniżek 
edukacyjnych.  

2. Organizatorem Promocji jest firma Cortland Sp. z o.o., ul. Zgoda 38, 60-122 Poznań, 
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, XIV Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000031468, NIP 7780043683, REGON 630008749 
(Organizator). 

3. Promocja trwa od 03.11.2020r. do 14.11.2020r. lub do wyczerpania zapasów. 

4. Promocja obowiązuje w salonach stacjonarnych Organizatora i w sklepie internetowym 
www.cortland.pl. 

  
§ 2. Definicje 

Użyte w niniejszym Regulaminie terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie: 
Organizator – firma Cortland Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Zgoda 38, 60-122 Poznań. 
Promocja – oznacza niniejszą promocję organizowaną na podstawie Regulaminu, która 
zostanie przeprowadzona w wyznaczonym okresie.  
Regulamin – oznacza niniejszy dokument, w którym są określone zasady Promocji, a także 
prawa i obowiązki Organizatora oraz jej Uczestników. Regulamin jest dostępny w siedzibie 
Organizatora oraz w Salonach sieci Cortland, a także na stronie internetowej www.cortland.pl  
Salon – punkt sprzedaży w sieci Cortland Apple Premium Reseller na terenie Polski. W akcji 
promocyjnej biorą udział wszystkie Salony sieci Cortland.  
Sklep internetowy – serwis internetowy pod adresem www.cortland.pl, w którym prowadzona 
jest Promocja. Korzystanie z serwisu jest bezpłatne, wymaga dostępu do Internetu.  
Zniżka edukacyjna – oznacza upust cenowy opisany w Regulaminie.  
Uczestnik – osoba fizyczna, zamieszkała w Polsce, konsument w rozumieniu art. 221 
Kodeksu cywilnego, która skorzysta z Promocji. 
 

§ 3. Zasady udzielania zniżki edukacyjnej 

1. Osoby uprawnione do uzyskania zniżki edukacyjnej mogą nabyć Sprzęt w promocyjnej 
cenie zgodnie z warunkami wskazanymi w Regulaminie.  

2. Zniżką edukacyjną w wysokości 6% ceny sprzedaży objęte są wszystkie iPady i 
Komputery dostępne Salonach oraz Sklepie internetowym z wykluczeniem modelu 
MQD32 oraz produktów outletowych (Sprzęt). 

3. Przy zakupie objętych zniżką edukacyjną komputerów przenośnych MacBook Air oraz 
MacBook Pro (z wykluczeniem MQD32, EOL oraz produktów outletowych) Uczestnik 
ma dodatkową możliwość skorzystania z poniższej promocji: 



a. uzyskania dodatkowego rabatu w wysokości 5% ceny sprzedaży. Rabat 
sumuje się z rabatem wskazanym w §2 ust. 2 i łącznie wynosi 11% ceny 
sprzedaży, 

o wyborze dodatkowej promocji Uczestnik musi poinformować Organizatora przed 
wystawieniem paragonu. 

4. Przy zakupie Sprzętu Uczestnik ma dodatkową możliwość skorzystania z propozycji 
finansowania ratalnego do 20 rat 0%. 

5. Zniżka edukacyjna obejmuje wyłącznie Sprzęt znajdujący się na stanie magazynowym 
Organizatora w chwili składania zamówienia. 

6. Promocja jest prowadzona w okresie od dnia 03.11.2020r. do 14.11.2020r. w 
Salonach Cortland Apple Premium Reseller i w Sklepie internetowym www.cortland.pl 

7. Osobami uprawnionymi do uzyskania zniżki edukacyjnej są: 
a. Pracownicy instytucji edukacyjnych oraz instytucji kulturalnych prowadzących 

działalność edukacyjną (np. biblioteki, muzea, teatry, filharmonie) — do 
zakupów uprawniony jest każdy pełnoletni pracownik publicznej lub prywatnej 
instytucji edukacyjnej, wykładowcy oraz pełnoletni pracownicy uczelni, 
instytucji kulturalnych prowadzących działalność edukacyjną. 

b. Studenci i uczniowie — studenci uczelni wyższych lub uczniowie szkół 
ponadpodstawowych po ukończeniu 17 lat, a także osoby przyjęte na taką 
uczelnię lub do takiej szkoły, w Polsce. 

c. Rodzice studentów i uczniów — do zakupu są uprawnieni rodzice dokonujący 
zakupu w imieniu swojego dziecka, które jest studentem uczelni wyższej lub 
uczniem szkoły ponadpodstawowej bądź osobą przyjętą na taką uczelnię lub 
do takiej szkoły w Polsce, a także ma ukończone 17 lat. 

8. Warunkiem uzyskania zniżki edukacyjnej przez osoby, o których mowa w ust. 7, jest 
legitymowanie się odpowiednim dokumentem (Dokument uprawniający do zniżki 
edukacyjnej) i wyrażenie zgody na jego skopiowanie, a także wypełnienie formularza 
zgłoszenia zakupu ze zniżką i przekazanie go handlowcowi bądź przesłanie na adres 
sklep@cortland.pl. Dokumentem uprawniającym do zniżki edukacyjnej, o którym 
mowa w zdaniu poprzednim, dla: 

a. uczniów jest aktualna legitymacja uczniowska, 
b. studentów jest aktualna legitymacja studencka lub zaświadczenie o 

studiowaniu (np. z dziekanatu),  
c. pracowników instytucji edukacyjnych oraz instytucji kulturalnych 

prowadzących działalność edukacyjną jest legitymacja nauczycielska 
lub zaświadczenie z miejsca pracy, wykładowców i pracowników 
uczelni jest zaświadczenie z miejsca pracy. 

9. Przy zakupie sprzętu objętego Promocją Uczestnik ma prawo do uzyskania punktów 
w Klubie Cortland w przysługującej ilości określonej w regulaminie Klubu Cortland 
dostępnym u Organizatora. 

10. Z promocji Back To School można skorzystać tylko raz w trakcie jej trwania. 
11. Jednemu Uczestnikowi przysługuje zakup jednego produktu ze Zniżką edukacyjną w 

trakcie trwania Promocji. 
12. Zakupu produktów można dokonać: w salonach stacjonarnych Organizatora i w 

sklepie internetowym www.cortland.pl.  
13. Warunkiem skorzystania ze zniżki edukacyjnej przy dokonywaniu zakupu w sklepie 

internetowym (www.cortland.pl.) jest załączenie przy składaniu zamówienia skanu 



dokumentu uprawniającego do zniżki edukacyjnej. Skan Dokumentu uprawniającego 
do zniżki edukacyjnej można przesłać także e-mailowo na adres: sklep@cortland.pl. 
Dokument uprawniający do zniżki edukacyjnej powinien mieć zasłonięte/zamazane 
zdjęcie. 

14. Warunkiem skorzystania ze zniżki edukacyjnej w salonie stacjonarnym Cortland jest 
przedstawienie przy zakupie Dokumentu uprawniającego do zniżki edukacyjnej oraz 
umożliwienie wykonania jego kopii z zasłoniętą fotografią. 

  
§ 4. Pozostałe postanowienia 

1. 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. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać: imię, 
nazwisko i adres do korespondencji osoby składającej reklamację, jak również opis 
podstawy reklamacji. Przy rozpatrywaniu reklamacji, Organizator opiera się na treści 
niniejszego Regulaminu oraz obowiązujących przepisach prawa polskiego. 
Niezależnie od możliwości wszczęcia postępowania reklamacyjnego uczestnikowi 
promocji przysługuje prawo dochodzenia roszczeń przed sądem powszechnym oraz 
prawo do pozasądowego rozstrzygania sporów zgodnie z ustawą z dnia 23 września 
2016 r. o pozasądowym rozstrzyganiu sporów sądowych. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek niezawinioną przez niego 
szkodę (majątkową lub niemajątkową) poniesioną przez uczestnika promocji w 
związku z jego udziałem promocji. 

3. Cortland zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. 

4. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie dotyczą instytucji edukacyjnych. Sprzedaż 
na rzecz instytucji edukacyjnych odbywa się odrębnych warunkach. Celem uzyskania 
informacji na temat warunków sprzedaży dla instytucji edukacyjnych prosimy o kontakt 
z Działem Obsługi Klienta: email: edukacja@cortland.pl. 

  
§ 5. Przetwarzanie danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników w rozumieniu 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 („ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych”) jest Organizator – Cortland Sp. z o.o. z siedzibą 
w Poznaniu, przy ulicy Zgoda 38. 

2. W Cortland Sp. z o.o. został wyznaczony Inspektor ochrony danych, z którym można 
kontaktować się pod adresem: rodo@cortland.pl 

3. Dane osobowe Uczestnika są niezbędne Cortland: 

a. w celu wykonania Usługi Serwisowej - ich przetwarzanie w tym celu jest 
niezbędne do wykonania Usługi Serwisowej napraw gwarancyjnych i 
pogwarancyjnych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). 

b. do rozpatrzenia reklamacji – ich przetwarzanie w tym celu jest 
niezbędne do wykonania / obsługi umowy reklamowanych towarów i 
usług (np. gwarancji) oraz realizacji ciążących na nas 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 Zleceniodawcą a administratorem (podstawa prawna 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. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwi uczestnictwo 
w Promocji. 

5. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest dobrowolna zgoda osoby, której dane 
dotyczą, jej brak uniemożliwia udział w Promocji. Przetwarzanie danych osobowych w 
postępowaniu reklamacyjnym następuje na podstawie prawnie uzasadnionego 
interesu administratora, tj. na potrzeby rozpatrzenia żądań reklamacyjnych w celu ich 
rozwiązania na etapie pozasądowym. 

6. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez czas trwania Promocji, a po jej 
zakończeniu przez czas związany z wygaśnięciem roszczeń związanych z Promocją i 
zawartą umową sprzedaży, oraz przez czas określony przepisami podatkowymi i 
przepisami dotyczącymi sprawozdawczości finansowej. 

7. Skany lub kserokopie dokumentów wskazanych w § 3 pkt.3 pp. a-c będą przez 
administratora usuwane/ niszczone niezwłocznie po powierzeniu (przesłaniu) ich do 
Apple Distribution International Hollyhill Industrial Estate Hollyhill, Cork Republic of 
Ireland reprezentującego producenta sprzętu komputerowego objętego Promocją, 
celem udokumentowania zasadności przyznanego Rabatu. Dane nie będą 
przekazywane do państwa trzeciego (państwa poza obszarem Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego (EOG)).  

Administrator wyraźnie zastrzega, iż nie wymaga od Uczestnika zgody na 
przetwarzanie danych osobowych w postaci zdjęcia z jego wizerunkiem 
znajdującego się w wyżej wskazanym dokumencie, które to zdjęcie powinno zostać 
zasłonięte przy wykonywaniu kserokopii lub w przesyłanym skanie. 

8. Osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo wglądu do treści podanych 
danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, poprawiania, usunięcia, 
ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania a 
także żądania ich przeniesienia. Osobom takim przysługuje również prawo do 
cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, co pozostaje bez 
wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej cofnięciem. Administrator danych może powierzyć przetwarzanie 
danych osobowych w związku z realizacją Promocji innym podmiotom, w 
szczególności Apple Distribution International Hollyhill Industrial Estate Hollyhill, Cork 
Republic of Ireland oraz innym podmiotom świadczącym wsparcie techniczne 
Organizatorowi. 



9. Każdy Uczestnik ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych. (ul. Stawki 2, Warszawa), gdy uzna, że przetwarzanie 
dotyczących jego danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. 

10. Przetwarzanie danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu 
decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 

11. Cortland nie zamierza przetwarzać danych w innych celach, niż wskazane w § 5 pkt 3. 
  

§ 6. Postanowienia końcowe 

1. Regulamin Promocji dostępny będzie w Okresie Trwania Promocji w salonach 
stacjonarnych Cortland i na stronie internetowej: www.cortland.pl 

2. Aby skorzystać z Promocji Uczestnik musi zaakceptować warunki niniejszego 
Regulaminu. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają 
obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego, a w odniesieniu do 
umów zawieranych na odległość zastosowanie ma Regulamin sklepu internetowego, 
który dostępny jest w dowolnym oddziale Organizatora oraz na stronie: 
https://www.cortland.pl/regulamin.html. 

4. Niniejsza promocja nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym, których wynik zależy 
od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 
listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201 poz. 1540). 

 
 

 
 
 


