Regulamin akcji promocyjnej
„VSA”
§1 [Organizator i Partner]
1. Organizatorem akcji promocyjnej „VSA” (zwanej dalej „Akcją”) jest FFW
Communication sp. z o.o. sp. k. z siedzibą przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 54 lok.
49, 02-797 Warszawa (zwana dalej „Organizatorem”), która działa na zlecenie Hewlett
Packard Enterprise Polska Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem University, ul. Szturmowa
2A, 02-678 Warszawa (zwanej dalej „Partnerem”).
2. Partner jest przyrzekającym nagrodę w myśl przepisów art. 919 i następnych Kodeksu
cywilnego.
§2 [Uczestnicy]
1. Uczestnikiem Akcji (zwanym dalej „Uczestnikiem”) może być wyłącznie osoba fizyczna
która:
a. ma pełną zdolność do czynności prawnych lub
b. nie ma zdolności do czynności prawnych (wówczas musi być reprezentowana
przez swoich przedstawicieli ustawowych) lub
c. ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych (wówczas osoba taka bierze
udział w Akcji za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych albo opiekunów
prawnych – niezbędne są zgody pisemne);
d. zostawi wszystkie dane (które są prawdziwe) wymagane w formularzu
kontaktowym umieszczonym na stronie internetowej www.hpeproliant.pl/vsa
2. Zapewnienie możliwości udziału w Akcji jest świadczone drogą elektroniczną.
3. Wymagania techniczne niezbędne do wzięcia udziału w Akcji są następujące:
a. komputer z dostępem do sieci Internet;
b. standardowa przeglądarka internetowa z obsługą cookies.
§3 [Mechanika Akcji]
1. Akcja prowadzona jest od 18.03.2016 do jednostronnego jej odwołania przez
Organizatora lub Partnera i jest prowadzona za pośrednictwem strony internetowej
udostępnionej pod adresem www.hpeproliant.pl/vsa („Strona www”), na której może
zostać zamieszczona informacja o odwołaniu Akcji.
2. Akcja polega na wypełnieniu formularza kontaktowego dostępnego na stronie w celu
skontaktowania się z konsultantem Hewlett Packard Enterprise i otrzymania informacji na
temat oferowanych na stronie produktów.
§4 [Dane osobowe]
1. Organizator będzie zbierał od Uczestników następujące dane:
a. adres e-mail,
b. telefon,
c. imię i nazwisko,
d. nazwa firmy,
e. nazwa stanowiska.
2. Dane osobowe Uczestników i Zwycięzców będą przetwarzane w celu:
a. związanym z udziałem w Akcji

b. przetwarzania w celach marketingowych i promocyjnych przez Organizatora i
Partnera oraz jego partnerów (w tym telemarketing oraz otrzymywanie
niezamówionych informacji handlowych przesłanych drogą elektroniczną).
3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do udziału w
Akcji. Osobom podającym dane osobowe przysługują prawa do:
a. dostępu do danych,
b. możliwości ich poprawiania,
c. żądania zaprzestania ich przetwarzania lub sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
4. Administratorem danych osobowych zbieranych od Uczestników i Zwycięzców jest
Organizator. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach
przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
§5 [Ustalenia końcowe]
1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
2. Regulamin dostępny jest na Stronie www oraz w wersji papierowej w siedzibie
Organizatora.

