
 

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 

„Tabletobranie STORMSHIELD” 

 
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady sprzedaży premiowej organizowanej pod 

nazwą „Tabletobranie STORMSHIELD” (zwanej dalej „Promocją”). 
 

2. Wyłącznym organizatorem Promocji jest DAGMA sp. z o.o. (zwana dalej „Organizatorem”), z siedzibą w 
Katowicach 40-478, ul. Pszczyńska 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod 
numerem KRS 0000130206, REGON 008173852, NIP 6340126068, kapitał zakładowy 75 000 zł, e-mail: 
promocja@stormshield.pl. 

 
 

§ 2. ZASADY PROMOCJI 
 

1. W Promocji mogą wziąć udział przedsiębiorcy (zwani dalej „Uczestnikami”), którzy w czasie trwania 
Promocji zakupią w celu zabezpieczenia swojej sieci teleinformatycznej nowe rozwiązanie STORMSHIELD 
model SN710, SN910, SN2000, SN3000 lub SN6000 (zwane dalej: „Urządzeniem”) wraz serwisem, 
dostępne w ramach aktualnej oferty rozwiązań STORMSHIELD u Organizatora. 
 

2. Promocja nie łączy się z innymi promocjami dotyczącymi produktów STORMSHIELD u Organizatora i nie 
obejmuje urządzeń zakupionych w cenach promocyjnych na innych podstawach. 

 
3. Każdy Uczestnik, który w czasie trwania Promocji zakupi Urządzenie na warunkach wymienionych w § 2 pkt. 

1 Regulaminu może zakupić jedno z dwóch wyszczególnionych poniżej urządzeń mobilnych w cenie 1 zł 
netto + 23% VAT, tj.: Samsung Galaxy Tab A 7.0 8GB (T280) lub Apple iPad Air 16GB (dalej: „Tablet”). 
Zakup Urządzenia może zostać zrealizowany bezpośrednio u Organizatora lub partnerów handlowych 
Organizatora, posiadających w ofercie rozwiązania STORMSHIELD. 

 

 
    Model Stormshield 

 

 
Tablet 

SN710, SN910 Samsung Galaxy Tab A 7.0 8GB (T280) 

SN2000, SN3000, SN6000 Apple iPad Air 16GB 

 
4. W razie wycofania Tabletu z rynku, Organizator zobowiązuje się do zaoferowania Uczestnikowi tabletu o 

podobnych parametrach tego samego producenta. 
 

5. Dany Uczestnik może zakupić Tablet w promocyjnej cenie wiele razy, po każdorazowym wcześniejszym 
spełnieniu warunków Promocji. 

 
6. W ciągu 21 dni od dnia zakupu Urządzenia, potwierdzonego otrzymaniem faktury, Uczestnik może 

skorzystać z oferty promocyjnej na zakup Tabletu. W tym celu Uczestnik powinien złożyć mailowe 
zamówienie na zakup Tabletu na adres: promocja@stormshield.pl z tematem „Tabletobranie 
STORMSHIELD”. W treści zamówienia Uczestnik powinien zawrzeć następujące potwierdzenie: „Zamawiam 
Tablet (Samsung Galaxy Tab A 7.0 8GB (T280) / Apple iPad Air 16GB) za 1 zł netto na warunkach 
określonych w regulaminie sprzedaży premiowej „Tabletobranie STORMSHIELD” oraz załączyć fakturę 
zakupu Urządzenia jako dowód realizacji transakcji. 

 
7. Organizator po pozytywnym zweryfikowaniu spełnienia przez Uczestnika warunków Promocji zrealizuje 

zamówienie na zakup Tabletu, w terminie 30 dni od otrzymania tego zamówienia. Tablet wraz z fakturą 
zakupu zostanie dostarczony na koszt Organizatora przesyłką kurierską, adresowaną na adres Uczestnika, za 
potwierdzeniem odbioru i pobraniem kwoty 1 zł netto + 23% VAT.  

 
8. Tablet może zostać odebrany również osobiście w siedzibie Organizatora przez osobę wskazaną przez 

Uczestnika, pod warunkiem posiadania przez tę osobę upoważnienia. 
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9. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zamiany Tabletu na ekwiwalent pieniężny. 

 
10. Promocja trwa do 31 grudnia 2016 r.  

 
11. Zgłoszenia zakupu wysłane po upływie terminu określonego w par. 2 pkt 6 Regulaminu nie biorą udziału w 

Promocji. 
 

 
§ 3. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO 

 
1. Uczestnik może złożyć reklamację dotyczącą Promocji, w szczególności za pomocą e-maila na adres 

promocja@stormshield.pl z tematem „Tabletobranie STORMSHIELD”. Odpowiedź w sprawie reklamacji 
Organizator przekaże w sposób odpowiadający użytemu przez Uczestnika środkowi komunikacji. 

 

2. Zgłoszone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia otrzymania 
reklamacji.  
 

 
§ 4. POLITYKA PRYWATNOŚCI 

 
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z uczestnictwem w Promocji jest 

Organizator. Dane osobowe Uczestników (imię, nazwisko, nazwa i adres firmy oraz stanowisko służbowe, 
telefon, adres mailowy) będą przetwarzanie wyłącznie w celu realizacji Promocji i nie są udostępniane 
osobom trzecim. Dane osobowe są przechowywane w systemie informatycznym Organizatora i są chronione 
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U.2016.922). 

 
2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne w celu wzięcia udziału w Promocji. Uczestnik ma 

w każdym czasie zapewniony dostęp do swoich danych osobowych i może żądać ich niezwłocznego 
poprawienia, uzupełnienia bądź usunięcia, w szczególności za pomocą e-maila na adres 

promocja@stormshield.pl. 
 

3. Organizator ustanawia następującą Politykę prywatności, dostępną pod adresem 
http://dagma.com.pl/pl/Dla_firmy/Polityka_prywatnosci.html. 

 
 

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Regulamin jest dostępny na stronie www.stormshield.pl oraz w siedzibie Organizatora. 
 

2. Regulamin obowiązuje od 3 października 2016 r. 
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