
REGULAMIN PROMOCJI „Try&Buy ” 
(dalej: „Regulamin”) 
 
§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Promocji „Try&Buy” zwanej dalej 
„Promocją”. 
2. Organizatorem Promocji jest Spectrum IT Sp. z o.o., adres siedziby: ul. Mińska 63A, 03-828 
Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez 
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000542144, NIP: 7010463136 o 
kapitale zakładowym w wysokości 50.000,00 zł zwana dalej: „Organizatorem”. 
3. Promocja trwa od dnia 23 czerwca 2020 roku do 30 września 2020 roku (dalej: „Czas Trwania 
Promocji”). Czas Trwania Promocji może ulec zmianie. 
5. Promocja obowiązuje wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i skierowana jest wyłącznie 
do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, mających siedzibę na terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej, zwanych dalej „Uczestnikiem”. 
6. Informacje dotyczące Promocji znajdują się na stronie internetowej Promocji www.spectrumit.pl i 
podstronie https://www.spectrumit.pl/try&buy (dalej: „Strona Promocji”). 
7. Promocja dotyczy następującego  produktu:  Zestaw Microsoft Surface Hub 2S (dalej: „Produkt 
promocyjny”), składający się z Microsoft Surface Hub2S i stojaka Steelcase Mobile Roam,  którego 
producentami są odpowiednio: Microsoft Surface Hub2S - Microsoft Sp. z o.o., Stojak Steelcase Mobile 
Roam - Steelcase Inc.. Organizator oświadcza, że Produkt promocyjny zostanie dostarczony w 
oryginalnym opakowaniu, jest kompletny i zdatny do umówionego użytku oraz nie posiada wad 
fizycznych i prawnych. 
8. Poprzez udział w Promocji Uczestnikowi zostanie przekazany Produkt promocyjny do testów na 
okres trwający  do 14 następujących po sobie dni, po którym może zakupić Produkt promocyjny w 
cenie 35 800 zł netto, na którą składają się 29 900 zł netto za Microsoft Surface Hub2 S oraz 5 900 zł 
netto za Stojak Steelcase Mobile Roam. Cena netto zostanie powiększona o podatek VAT 23% i łącznie 
będzie wynosić 44 034 zł brutto. Produkt promocyjny zostanie dostarczony i odebrany przez 
Organizatora. Koszt dostarczenia i odbioru Produktu promocyjnego ponosi Organizator. 
 
§2 UDZIAŁ W PROMOCJI 
Warunkiem wzięcia udziału Uczestnika w Promocji jest łączne spełnienie następujących warunków: 
1) zgłoszenie w Czasie Trwania Promocji na Stronie Promocji poprzez podanie za pomocą formularza 
elektronicznego (dalej: „Formularz Zgłoszeniowy”) następujących danych (dalej: „Zgłoszenie”): 
a) imienia i nazwiska przedstawiciela Uczestnika; 
b) adres poczty elektronicznej przedstawiciela Uczestnika; 
c) numer telefonu przedstawiciela Uczestnika; 
d) nazwa Uczestnika i numer NIP; 
2) złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem dostępnym na Stronie Promocji, 
3) wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika przez Organizatora – 
Spectrum IT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w celu i zakresie związanym z realizacją Promocji; 
4) wspólnie z Organizatorem ustalić rozpoczęcie i zakończenie okresu testowania oraz podpisać 
umowę wypożyczenia 
5) wyrazić zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną na podany w Formularzu Zgłoszeniowym 
adres email. 
6) w przypadku chęci zakupu Produktu promocyjnego po zakończeniu okresu testowania dokonanie 
zapłaty na podstawie wystawionej faktury zakupu Produktu promocyjnego 
Każdy Uczestnik może wziąć udział w Promocji wyłącznie raz. Za zgłoszenie dokonane przez jednego 
Uczestnika rozumie się zgłoszenie dokonane przez przedstawiciela Uczestnika w imieniu Uczestnika. 
 
 §3 KONTAKT TELEFONICZNY Po dokonaniu Zgłoszenia poprzez wypełnienie formularza, o którym 
mowa w § 2 ust. 1 Regulaminu, Organizator zweryfikuje poprawność Zgłoszenia. W przypadku uznania 



Zgłoszenia za poprawne przedstawiciel Organizatora kontaktuje się z Uczestnikiem w ciągu 24 godzin 
od momentu dokonania potwierdzenia Zgłoszenia przez Uczestnika w celu ustalenia szczegółów i 
terminu rozpoczęcia okresu testowania. Kontakt następuje wyłącznie w dni robocze. Jeśli zatem okres 
24 godzin od momentu Zgłoszenia upływa w sobotę, niedzielę lub dzień ustawowo wolny od pracy, 
przedstawiciel Organizatora skontaktuje się z Uczestnikiem w najbliższy dzień roboczy. Organizator nie 
ponosi odpowiedzialności za brak możliwości skontaktowania się z Uczestnikiem z uwagi np. na 
niepoprawny numer telefonu lub email.  
 
§4 OKRES TESTOWY  
Okres testowy trwa maksymalnie przez 14 następujących po sobie dni od dnia przekazania Produktu 
promocyjnego na próbę - pod warunkiem odbycia szkolenia z obsługi Produktu promocyjnego i 
podpisania Protokołu przekazania. Okres testowy uzależniony jest od dostępności Produktów 
promocyjnych. Organizator zastrzega sobie prawo do decydowania o możliwych terminach 
rozpoczęcia i zakończenia okresu testowania. Okres testowania może ulec skróceniu na wyraźną 
prośbę Uczestnika lub na żądanie Organizatora. W przypadku skrócenia okresu testowania Uczestnik 
zobowiązany jest niezwłocznie udostępnić Produkt promocyjny Organizatorowi. Uczestnik udostępnia, 
a Organizator odbiera osobiście przez wskazanych przez siebie przedstawicieli Produkt promocyjny od 
Uczestnika. 
 
§5 SZKOLENIE Z OBSŁUGI PRODUKTU PROMOCYJNEGO  
Uczestnik w momencie rozpoczęcia okresu testowania zobowiązany jest, wziąć udział w szkoleniu z 
obsługi Produktu promocyjnego, które przeprowadza przedstawiciel Organizatora. Dodatkowo 
Organizator służy wsparciem dla Uczestnika w przypadku pytań, pojawiających się w trakcie okresu 
testowania. Długość szkolenia zależy od indywidualnych potrzeb Uczestnika. Uczestnik zobowiązuje 
się, że Produkt promocyjny będzie wykorzystany do testów zgodnie z jego przeznaczeniem oraz z 
przekazanymi mu przez pracownika Organizatora zaleceniami. Organizatorowi przysługuje prawo 
odbioru Produktu promocyjnego w trybie natychmiastowym w przypadku, gdy Uczestnik używa 
Produktu promocyjnego niezgodnie z jego przeznaczeniem lub zaleceniami pracownika Organizatora 
lub zmienia miejsce/lokalizację położenia Produktu promocyjnego bez pisemnej zgody Organizatora. 
 
§6  ZAKUP PRODUKTU PROMOCYJNEGO  
Uczestnik, który  po zakończeniu okresu testowania Produktu promocyjnego decyduje się na jego 
zakup, otrzymuje od Organizatora fakturę za zakup Produktu promocyjnego do opłacenia w ciągu 14 
dni od daty jej wystawienia. W okresie testowania (max. 14 dni) Uczestnik uprawniony jest do 
wypróbowania Produktu promocyjnego i, pod warunkiem stwierdzenia, że Produkt promocyjny jest 
dla Uczestnika odpowiedni, zostaje on u Uczestnika, a ten ma obowiązek dokonania zapłaty na 
podstawie faktury wystawionej po zakończeniu okresu testowania Produktu promocyjnego. Uczestnik 
zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 44 034 zł brutto (kwota zawiera podatek VAT i jest 
kwotą całościową). 
 
§7 ODBIÓR PRODUKTU PROMOCYJNEGO 
Po zakończeniu okresu testowania Uczestnik, który nie decyduje się na zakup Produktu promocyjnego 
zobowiązany jest udostępnić go do odbioru dla Organizatora. Organizator dokona sprawdzenia 
Produktu promocyjnego na miejscu u Uczestnika i w jego obecności. W przypadku stwierdzenia braku 
uszkodzeń Produktu promocyjnego i po podpisaniu i podstemplowaniu przez Uczestnika Protokołu 
odbioru Organizator odbierze go w oryginalnym opakowaniu. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń 
Produktu promocyjnego Organizator na Protokole odbioru opisze ilość, rodzaj i zakres uszkodzeń oraz 
zrobi ich dokumentację fotograficzną. Uczestnik zobowiązany jest podpisać i podstemplować Protokół 
odbioru z opisem uszkodzeń.  
 
§8 USZKODZENIE PRODUKTU PROMOCYJNEGO 



Uczestnik zobowiązuje się zabezpieczyć Produkt promocyjny przed utratą, uszkodzeniem lub 
zniszczeniem we własnym zakresie i na własny koszt oraz ponosić wszelkie koszty jego utrzymania oraz 
ryzyko jego uszkodzenia lub utraty. W przypadku utraty, uszkodzenia lub zniszczenia Produktu 
promocyjnego przez Uczestnika, Uczestnik zobowiązuje się do zapłaty kary umownej stanowiącej 
kwotę:  
1) w przypadku uszkodzenia Sprzętu - pokrycia kosztów naprawy Produktu promocyjnego do wysokości 
ceny zakupu Produktu promocyjnego;  
2) w przypadku utraty lub zniszczenia Produktu promocyjnego – odpowiadającej cenie zakupu 
Produktu promocyjnego;   
Zapłata nastąpi w terminie 7 dni od dnia wezwania do zapłaty przez Organizatora.  
 
§9 KAUCJA 
Organizator zastrzega możliwość żądania od Uczestnika kaucji zwrotnej, której wpłata będzie 
warunkiem rozpoczęcia okresu testowania Produktu promocyjnego. W szczególnych przypadkach 
Organizator poprosi Uczestnika o wpłatę kaucji w wysokości wartości zakupu Produktu promocyjnego. 
W przypadku niezdecydowania się Uczestnika po zakończeniu okresu testowania na zakup Produktu 
promocyjnego kaucja zostanie niezwłocznie zwrócona Uczestnikowi. W przypadku podjęcia decyzji o 
zakupie Produktu promocyjnego po zakończeniu okresu testowania Organizator wystawi Uczestnikowi 
fakturę zakupu Produktu promocyjnego na kwotę równą wartości wpłaconej kaucji.  
 
§10 DANE OSOBOWE 
1. Administratorem danych osobowych Uczestników (dale jako „Dane Osobowe”), jest Organizator, 
tj. Spectrum IT sp. z o.o. (adres siedziby: ul. Mińska 63A, 03-828 Warszawa). Dane Osobowe będą 
przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., 
poz. 1000) zwaną dalej „Ustawą”, oraz zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r., zwanym dalej „RODO”. Szczegółowe zasady przetwarzania Danych Osobowych zostały 
przedstawione poniżej. 
2. Dane Osobowe będą przetwarzane przez Organizatora za zgodą Uczestnika w celach związanych 
z organizacją Promocji i świadczeniem związanych z nią usług drogą elektroniczną, jak również w celu 
zawarcia i wykonania sprzedaży, a także w celach związanych realizacją prawnie usprawiedliwionych 
interesów Organizatora, takich jak rozpatrywanie ewentualnych reklamacji Uczestników i cele 
dowodowe na potrzeby obrony w sprawach dotyczących roszczeń związanych z Promocją (zgodnie z 
art. 6 ust. 1 lit. f i art. 9 ust. 2 lit f RODO). 
3. Dostęp do Danych Osobowych mogą mieć upoważnieni pracownicy Organizatora oraz usługodawcy, 
którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie Danych Osobowych na potrzeby realizacji usług 
świadczonych dla Organizatora i ich upoważnieni pracownicy  w związku z jej obsługą. W celu realizacji 
Promocji dane Uczestnika mogą zostać także udostępnione firmie kurierskiej lub operatorom 
pocztowym. Dostęp do Danych Osobowych mają tylko ci odbiorcy, w przypadku których istnieje 
uzasadnienie takiego dostępu z uwagi na wykonywane zadania i świadczone usługi. Organizator dba o 
to aby jego pracownicy przechodzili odpowiednie szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych 
poprzez zapoznawanie ich z wewnętrznymi politykami i procedurami ochrony danych lub dedykowane 
programy szkoleniowe. Wszystkie osoby upoważnione do przetwarzania Danych Osobowych są 
zobowiązane do zachowania poufności danych i ich zabezpieczenia przed ujawnieniem osobom 
nieuprawnionym. 
4. Dane Osobowe Uczestników będą przechowywane przez Administratora wyłącznie przez okres 
niezbędny do realizacji celów obsługi promocji, nie dłużej jednak niż do czasu wycofania zgody na 
przetwarzanie danych osobowych, z zastrzeżeniem że w przypadku Uczestników, którzy dokonają 
zakupu Produktu promocyjnego ich dane będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia okresu gwarancji 
udzielonej na produkt. 
5. Podanie Danych Osobowych i udzielenie zgody na ich przetwarzanie przez osobę, której dane 
dotyczą jest dobrowolne jednak niezbędne w celu zgłoszenia swojego udziału w Promocji. 
6. Uczestnik może skorzystać wobec Organizatora, w szczególności z następujących praw:  



a. prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych i uzyskania informacji na temat ich 
przetwarzania, a w przypadku gdyby były nieprawidłowe ma prawo do żądania ich sprostowania 
(zgodnie z art. 15 i 16 RODO), 
b. prawa do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych 
w art. 18 RODO (Uczestnik może żądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych na okres 
weryfikacji ich prawidłowości lub do czasu rozpatrzenia jego sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 
Prawo to przysługuje także w sytuacji gdy zdaniem Uczestnika przetwarzanie jego danych jest 
niezgodnie z prawem, lecz nie chce on aby dane te zostały od razu usunięte lub w przypadku gdy dane 
są mu potrzebne dłużej niż zakładał przyjęty okres przetwarzania, z uwagi na kwestie ustalenia lub 
obrony roszczeń), 
c. prawa do wycofania udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie Danych Osobowych, co jednak nie 
będzie miało wpływu na legalność przetwarzania danych Uczestnika, które odbywało się w oparciu o 
tę przesłankę i miało miejsce przed skorzystaniem przez niego z prawa do wycofania zgody, 
d. prawa do żądania usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”), 
e. prawa do przeniesienia Danych Osobowych zgodnie z art. 20 RODO, tj. do otrzymania od 
Organizatora swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie 
nadającym się do odczytu maszynowego, a także do żądania ich przekazania do innego administratora 
danych; Prawo to dotyczy tylko Danych Osobowych dostarczonych Organizatorowi przez Uczestnika i 
przetwarzanych na podstawie jego zgody lub na podstawie umowy, które mają postać elektroniczną, 
f. prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jego Danych 
Osobowych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją, w przypadku, gdy dane są przetwarzane 
przez Organizatora w ramach realizacji swoich prawnie usprawiedliwionych interesów (zgodnie z art. 
21 ust. 1 RODO). 
7. W sprawach związanych z przetwarzaniem Danych Osobowych oraz realizacją praw przysługujących 
Uczestnikom można kontaktować się z Organizatorem kierując korespondencję na adres jego siedziby 
lub adres poczty elektronicznej: tryandbuy@spectrumit.pl. Osoba, która złożyła wniosek lub żądanie 
dotyczące przetwarzania jej Danych Osobowych, w ramach korzystania z przysługujących jej praw, 
może zostać poproszona przez Organizatora o odpowiedź na kilka pytań związanych z jej Danymi 
Osobowymi, które umożliwią weryfikację jej tożsamości.  
 
§11 POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1. Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników określone są w niniejszym Regulaminie oraz w 
przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.). 
2. Niniejszy Regulamin dostępny jest na Stronie Promocji. 
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z 
dniem opublikowania zmienionego Regulaminu na Stronie Promocji. 
4. Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających z udziału w 

Promocji, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora. 
 


