
REGULAMIN PROMOCJI

“Mac to potrafi. MacBook Air M2 w SMART już od 184 zł/m-c i pierwsze 3 raty 0 zł.”

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (Regulamin) określa warunki i zasady przeprowadzenia Promocji (Promocja).
2. 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).

3. Promocja trwa w okresie od dnia 24.02.2023 r. do dnia 01.04.2023 r. lub do wyczerpania zapasów
(Okres Trwania Promocji).

4. Promocja obowiązuje w salonach stacjonarnych Organizatora.
5. Uczestnikiem Promocji (Uczestnik) jest każdy Klient Organizatora będący pełnoletnią osobą

fizyczną, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadający numer PESEL, który
w Okresie Trwania Promocji dokona zakupu komputera MacBook Air M2 dostępnego na stanie
magazynowym Organizatora i objętego usługą Cortland SMART (Urządzenia). Promocją objęte są
urządzenia o następujących kodach producenta: MLXW3ZE/A, MLY13ZE/A, MLY33ZE/A,
MLXY3ZE/A, Z15S000FW, Z15Y000DY, Z160000DY.

§ 2. Zasady Promocji

1. Promocja organizowana jest w oparciu o niniejszy Regulamin i prowadzona jest w sklepach
stacjonarnych Cortland.

2. Uczestnikiem Promocji jest osoba, o której mowa w § 1 ust. 5 Regulaminu, jeśli spełni w czasie
trwania Promocji łącznie następujące warunki:

a. zakupi Urządzenie w sklepie Organizatora w Okresie Trwania Promocji,
b. zawrze w sklepie Organizatora umowę o kredyt pomiędzy AS Inbank Spółka Akcyjna

Oddział w Polsce, ul. Fabryczna 5, 00-446 Warszawa, a Uczestnikiem Promocji (Kredyt) w
usłudze Cortland SMART,

c. nie odstąpi od Kredytu w terminie 14 dni od zawarcia Umowy,
d. nie odstąpi od umowy sprzedaży sfinansowanej Kredytem przed terminem płatności

pierwszej lub drugiej lub trzeciej raty Kredytu zgodnym z harmonogramem spłat.
3. Promocja polega na tym, że Uczestnik biorący udział w Promocji otrzymuje od Organizatora

Nagrodę tj. kwotę niezbędną do całkowitej spłaty pierwszej, drugiej i trzeciej raty Kredytu w terminie
zgodnym z umownym harmonogramem spłat. W przypadku gdy klient rozpocznie spłatę Kredytu
przed terminem płatności pierwszej lub drugiej lub trzeciej raty Kredytu wynikającym z umowy
Kredytu co będzie skutkowało zmianą harmonogramu spłat Kredytu Uczestnik otrzyma Nagrodę
wypłaconą na rachunek techniczny Kredytu najpóźniej w 30/60/90 dniu od zawarcia Kredytu.

4. Uczestnik może wziąć udział w Promocji tylko jeden raz. W przypadku zawarcia przez Uczestnika
dwóch lub więcej Kredytów na zasadach określonych w Regulaminie. Nagroda należna będzie tylko
w związku z Kredytem zawartym jako pierwszym – o pierwszeństwie decyduje data i godzina
wysłania wniosku o zawarcie umowy Kredytu.

5. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest wyrażenie zgody na udostępnienie danych dotyczących
Umowy Organizatorowi, zgodnie z wzorem stanowiącym Załączniki nr 1 do Regulaminu.

6. Promocja nie łączy się:
a. z produktami z outletu,



b. z komputerami MacBook Air M2 z klawiaturą US.

§ 3. Nagroda

1. Nagroda stanowi nagrodę uzyskaną w związku ze sprzedażą premiową i stosownie do art. 21 ust. 1
pkt 68 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz.
U. z 2016 poz. 2032 z późn. zm.), jest zwolniona z podatku dochodowego, co oznacza, że Uczestnik
Promocji nie jest podatnikiem podatku od nagród.

2. Nagroda nie podlega zamianie na ekwiwalentne świadczenie pieniężne w gotówce i nie może
zostać wpłacona na inny rachunek niż rachunek techniczny Kredytu.

3. Nagroda zostanie przekazana na rachunek spłat rat Kredytu o którym mowa w umowie Kredytu nie
później niż w terminie spłaty pierwszej/drugiej/trzeciej raty Kredytu. Uczestnik Promocji nie ponosi
kosztów z tytułu otrzymania Nagrody.

§ 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.

2. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 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 niezawinionąprzez niego szkodę
(majątkową lub niemajątkową) poniesioną przez Uczestnika Promocji w związku z jego udziałem
Promocji.

§ 5. Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Promocji jest Organizator.
2. 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 (weryfikacji uprawnienia do uzyskania Rabatu i
udzielenia Rabatu) oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji Uczestnika Promocji. Przetwarzanie
danych osobowych odbywa się na podstawie zgody Uczestnika Promocji wyrażonej po zapoznaniu
się przez Uczestnika Promocji 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.
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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 oraz

rozpatrzeniem 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 (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Infolinia: 606-950-000, kancelaria@uodo.gov.pl,
https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt).

9. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych można kontaktować się z Organizatorem, który
dostępny jest pod adresem e-mail: rodo@cortland.pl.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do udostępniania danych osobowych Uczestnika Promocji
podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa: organom ścigania, urzędom,
sądom lub innym 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).

12. Podane dane osobowe będą udostępniane innym podmiotom, w szczególności dostawcom usług IT,
podmiotom wykonującym czynności serwisowe i hostingowe, zajmującym się utrzymaniem
systemów informatycznych, w których przetwarzane są te dane, firmom kurierskim, podmiotom
zajmującym się świadczeniem usług prawnych na rzecz Organizatora, jedynie w zakresie i celu
niezbędnym do przeprowadzenia Promocji oraz rozpatrzenia reklamacji.

§ 5. Postanowienia końcowe

1. Regulamin Promocji dostępny jest w salonach stacjonarnych Cortland i na www.cortland.pl.
2. Przystąpienie do udziału w Promocji jest równoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego

Regulaminu i jego akceptacją.
3. Prawem właściwym dla Promocji jest prawo polskie.
4. Promocja nie jest grą losową, zakładem wzajemnym, grą w karty ani grą na automatach, których

wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych.

5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie
obowiązującego prawa na terytorium Polski.

6. Sąd właściwy dla rozstrzygania sporów związanych z wykonywaniem Regulaminu Uczestnik 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.

https://www.uokik.gov.pl


Załącznik nr 1

ZGODA NA PRZEKAZANIE NAGRODY ORAZ  UDOSTĘPNIENIE DANYCH UMOWY KREDYTOWEJ

W związku z udziałem w promocji “Mac to potrafi. MacBook Air M2 w SMART już od 184 zł/m-c i pierwsze 3
raty 0 zł.” zgodnie z Regulaminem promocji, wyrażam zgodę na udostępnienie przez AS Inbank Spółka
Akcyjna Oddział w Polsce, ul. Fabryczna 5, 00-446 Warszawa („Inbank”) spółce Cortland Sp. z o.o. ul.
Zgoda 38, 60-122 Poznań, następujących danych dotyczących zawartej  przez mnie z Inbank w dniu .........
umowy kredytowej (Kredyt):

1. numer umowy kredytowej
2. numer konta technicznego umowy kredytowej
3. wysokość miesięcznej raty

Zwalniam Inbank z obowiązku zachowania tajemnicy bankowej w zakresie przekazania danych wskazanych
powyżej.

Upoważniam Organizatora promocji do przekazania Nagrody wskazanej w Regulaminie na rachunek
wskazany w pkt 2 powyżej w celu spłaty pierwszej,drugiej i trzeciej raty Kredytu,

Imię i nazwisko Klienta .......................................

Pesel Klienta ...........................................

Czytelny podpis ...............................................
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Cortland Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Zgoda 38, 60-122 Poznań, zarejestrowana w Sądzie
Rejonowym w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000031468, kapitał zakładowy 60.000,00 zł, REGON: 630008749, NIP: 778-00-43-683.


