
Regulamin Akcji Promocyjnej „Buy & Try” (obowiązuje od 11.05.2020) 
 

§ 1 

DEFINICJE 

Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: „Regulamin”) oznaczają: 

1. „Regulamin” – niniejszy Regulamin Akcji Promocyjnej „Buy&Try” wiążący dla 

Organizatora i Uczestników, określający zasady i warunki Akcji Promocyjnej. 

2. „Promocja” – Promocja prowadzona na zasadach określonych w niniejszym 

Regulaminie.  

3. „Organizator” – Organizator Akcji Promocyjnej: Senetic S.A. z siedzibą w Katowicach 

40-600, Kościuszki 227, KRS 0000510458, NIP: 6342709934, REGON: 241148635, 

wpisany do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w 

Katowicach Wydział VIII Gospodarczy, kapitał zakładowy: 3.093.724,00 zł w całości 

wpłacony, zwany dalej Organizatorem. 

4. „Sklep internetowy”- Sklep Internetowy Organizatora, dostępny pod adresem : 

https://www.senetic.pl 

5. „Uczestnik”- osoba fizyczna lub prawna, posiadająca pełną zdolność do czynności 

prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, biorąca udział w Akcji 

Promocyjnej.  

6.  „Produkt” - Produkt objęty akcją promocyjną: wybrane produkty znajdujące się w 

ofercie sprzedaży przez Organizatora, wskazane w załączniku nr 1 do Regulaminu. 

 

§ 2 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Promocji prowadzonej pod nazwą 

„Buy & Try”.  

2. Promocja nie stanowi loterii promocyjnej w myśl ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku 

o grach hazardowych (Dz. U. z 2019r. poz. 847,1495). 

3. Promocja organizowana jest wyłącznie za pośrednictwem Sklepu Internetowego.  

4. Promocja trwa od dnia 11.05.2020 od godziny 00:00 do dnia 30.09.2020 do godziny 

23:59 lub do wcześniejszego wyczerpania zapasów Produktów objętych Promocją 

(„Okres Sprzedaży Promocyjnej”).  

5. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.  

6. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu obowiązywania Promocji 

na czas oznaczony.  

7. Przedmiotem promocji jest otrzymanie przez Uczestnika uprawnienia do bezkosztowej 

rezygnacji z zawartej umowy kupna Produktu i zwrot pieniędzy na okres 100 dni od 

dnia daty zakupu – na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie 

8. Promocja nie pozbawia konsumentów uprawnień zagwarantowanych przez ustawę z 

dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1945).  

https://www.senetic.pl/


9. Promocja prowadzona jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

§ 3 

ZASADY PROMOCJI 

1. Niezbędnym warunkiem uczestnictwa w Promocji oraz uzyskania statusu Uczestnika 

jest: 

a. Dodanie przez kupującego do koszyka sklepu internetowego na stronie 

www.senetic.pl Produktu objętego Promocją; 

b. Wybranie sposobu dostawy- „dostawa kurierem”/„odbiór osobisty” oraz 

sposób płatności - „przelew bankowy”.  

c. Dokończenie składania zamówienia (datą zawarcia umowy sprzedaży Produktu 

jest data kliknięcia przez kupującego przycisku „Następny krok – 

Podsumowanie”. 

d. Warunkiem skutecznego przystąpienia do Promocji jest sfinalizowanie zakupu 

poprzez dokonanie płatności ceny na rachunek bankowy kupującego. 

2. W ramach Promocji „Buy & Try” Uczestnik, w tym również nieposiadający statusu 

konsumenta otrzymuje w okresie 100 dni od daty dostawy możliwość bezkosztowej 

rezygnacji z zawartej umowy kupna Produktu i zwrot pieniędzy, jeżeli zakupiony 

produkt nie będzie spełniał jego oczekiwań, tj. złożenia oświadczenia o odstąpieniu od 

umowy sprzedaży. Dzięki uprawnieniu do zwrotu produktu Uczestnik, który posiada 

status konsumenta może uwolnić się od skutków umowy także po upływie 14-

dniowego okresu na odstąpienie umowy określonych w innych przepisach prawa.  

3. Warunkiem możliwości skorzystania ze wskazanego w punkcie 2 powyżej uprawnienia 

jest aby zwracany Produkt był sprawny oraz nie nosił śladów użytkowania niezgodnego 

z zaleceniami producenta Produktu. 

4. Jeżeli towar został użyty niezgodnie z przeznaczeniem lub zaleceniami producenta, 

Organizator może  obciążyć  Uczestnika  kwotą wynikającą  z  pogorszenia  staniu  

Produktu,  a  Uczestnik  zobowiązany  jest  ją Organizatorowi zapłacić.  

5. W przypadku, gdy do zakupu Produktu wystawiona została faktura VAT, zostanie ona 

odpowiednio skorygowana w związku z wykonaniem uprawnienia, o którym mowa w 

ust. 2 powyżej. 

6. Promocja obejmuje wybrane produkty dostępne w sklepie internetowym 

Organizatora, określone w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu. 

7. Produkty prezentowane w sklepie internetowym mają ograniczoną dostępność. Są to 

produkty z oznaczeniem: DC500M oraz DC500R. 

8. Udział w Promocji jest całkowicie dobrowolny. Warunkami uczestnictwa w Promocji 

jest dokonanie w Okresie Sprzedaży Promocyjnej zakupu Produktów na stronie 

internetowej Orgnaizatora.  

9. Organizator zastrzega sobie możliwość braków asortymentu promocyjnego na 

Senetic.pl. 

10. Skorzystanie z uprawnienia Uczestnika wymaga przesłania produktu na adres 

Organizatora w stanie określonym w ust. 5 wraz z formularzem odstąpienia dostępnym 

na stronie internetowej Organizatora, w ciągu 100 dni od dnia określonego w ust. 3.  

http://www.senetic.pl/


11. Przesłanie formularza odstąpienia określonego w ust. 10 może nastąpić poprzez jego 

przesłanie na adres poczty elektronicznej:info@senetic.pl.  

12. Jeden uczestnik może dokonać jednorazowego zakupu dowolnej ilości 

Produktu/Produktów w ramach Promocji. Limit zwrotów w ramach Promocji obejmuje 

maksymalnie 3 Produkty. 

 

§ 3 

REKLAMACJE 

1. Wszelkie reklamacje związane z Promocją, o której mowa w Regulaminie, należy 

kierować pisemnie bezpośrednio do Organizatora na adres: info@senetic.pl. 

2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, 

jak również dokładny opis stanu faktycznego i wskazanie przyczyn reklamacji wraz z 

datą wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.  

3. Postępowanie reklamacyjne prowadzi Organizator. O wyniku postępowania 

reklamacyjnego Organizator pisemnie powiadomi Klienta. 

4. Reklamacje dotyczące towarów zakupionych na Senetic.pl rozpatrywane są na 

zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w 

szczególności w Kodeksie Cywilnym. 

§ 4 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

1. Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika z tytułu roszczeń związanych z 

uprawnieniami przyznanymi Uczestnikowi w Regulaminie ograniczona jest do ceny 

Produktu w trakcie obowiązywania Promocji, którego to Produktu roszczenie dotyczy. 

2. Powyższe ograniczenie nie wyłącza uprawnień przyznanych Uczestnikom na mocy 

odrębnych przepisów prawa.  

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę adresu zamieszkania na inny niż 

wskazany w adresie dostawy lub adresu do korespondencji, jak również za zmiany 

innych danych uniemożliwiające prawidłowe zawiadomienie Uczestnika( w tym 

numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej). Uczestnicy, których dane ulegały 

zmianie po podaniu ich do wiadomości Organizatora, są zobowiązani niezwłocznie 

powiadomi o ww. zmianie oraz podać nowe dane, jeśli zmiana danych uniemożliwia 

kontakt z Uczestnikiem.  

 

 

 

§ 5 

KLAUZULA INFORMACYJNA – DANE OSOBOWE 

mailto:info@senetic.pl
mailto:info@senetic.pl


Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. („RODO”) informujemy, iż: 

1. Administratorem Danych osobowych Użytkowników udostępnianych podczas 

dokonywania zakupu Produktu objętego Promocją jest Organizator. 

2. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w co najmniej jednym z następujących 

celów: 

a) wykonania zawartej z Użytkownikiem umowy na podstawie art. 6 ust. 1. lit b) 

RODO, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed 

zawarciem umowy; 

b) dla wykonania przez Administratora ciążących na nim obowiązków zgodnie z 

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w zakresie w jakim przewidują to przepisy szczególne, 

w tym przepisy podatkowe i z zakresu rachunkowości; 

c) dla wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 

Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w celu ustalenia, obrony lub 

dochodzenia ewentualnych roszczeń, ochrony osób i mienia należącego do 

Administratora, w tym między innymi do weryfikacji zdolności płatniczych, 

obsługi reklamacji i zgłoszeń, wsparcia technicznego; 

d) w celu zachowania lub nawiązania relacji biznesowych, informowania o 

naszych nowościach i o tym co robimy dla Państwa, informowania o zmianach 

w asortymencie produktowym firmy, przekazywaniu informacji handlowych, 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w oparciu o niezbędność 

przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 

realizowanych przez Administratora. 

3. Dane osobowe Użytkowników będą przekazywane: 

a) upoważnionym przez Administratora pracownikom Senetic S.A.  

b) podmiotom świadczącym na rzecz Senetic S.A. usługi takie jak: usługi księgowe, 

fakturowanie i rozliczanie umów, dochodzenie należności, usługi prawne, 

usługi agencji celnych, usługi informatyczne, usługi audytu; 

c) bankom w zakresie realizacji płatności, 

d) operatorom pocztowym i kurierom, spedytorom. 

4. Dane nie będą przekazywane do państw poza unijnych będących siedzibami 

podmiotów wymienionych w punkcie 4), które nie stosują Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. W razie ich przekazywania do państw 

trzecich przekazanie będzie następowało przy zastosowaniu odpowiednich 

zabezpieczeń, o których mowa w art. 46 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

oraz uczestnik będzie uprawniony/uprawniona do uzyskania ich kopii. 

5. Dane osobowe użytkowników będą przechowywane do momentu wyrażenia 

sprzeciwu wobec przetwarzania, żądania ich przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania. Dane te jednak mogą być przechowywane również przez okres trwania 

umowy oraz po jej zakończeniu do dnia upływu terminów przedawnienia roszczeń 

mogących powstać na podstawie umowy; dane niezbędne dla wykonywania 

obowiązków publicznych będą przechowywane zgodnie z regulującymi je przepisami. 

6. Uczestnik posiada prawo do:  



− żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia (w przypadkach wskazanych w przepisach art. 17 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) lub ograniczenia przetwarzania 

(w przypadkach wskazanych w przepisach art. 18 ust. 1 ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych), oraz prawo do przenoszenia swoich 

danych. 

7. Uczestnik ma prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez Administratora 

jego danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 

00-193 Warszawa)  

8. Szczegółowy zakres realizacji obowiązków Administratora danych osobowych określa 

Polityka Prywatności dostępna na Stronie internetowej w zakładce: Polityka 

Prywatności Senetic S.A. 

§ 6 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Udział Uczestnika w Promocji oznacza akceptację jej zasad zawartych w niniejszym 

regulaminie. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za leżące po stronie Klienta problemy 

techniczne utrudniające lub uniemożliwiające udział w Promocji. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w czasie trwania Promocji, z 

tym że zmiany te nie mogą prowadzić do pogorszenia sytuacji prawnej uczestników, w 

tym naruszać praw już nabytych przez uczestników przed dokonaniem zmiany.  

4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa 

polskiego. 

5. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny. 

6. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie https://www.senetic.pl/files/kingston-buy-

and-try-pl-terms.pdf. 

7. Wszelkie informacje o Promocji zawarte w jakichkolwiek innych materiałach, w 

szczególności w materiałach promocyjnych i reklamowych, mają jedynie charakter 

uzupełniający względem wiążących postanowień Regulaminu. 

8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego zamieszczenia, lub zamieszczenia 

jego zmiany określonej w ust. 3 na stronie Sklepu Internetowego Organizatora.  

 

 

 

 

 

https://www.senetic.pl/site/polityka_prywatnosci_05_2018/
https://www.senetic.pl/site/polityka_prywatnosci_05_2018/
https://www.senetic.pl/files/kingston-buy-and-try-pl-terms.pdf
https://www.senetic.pl/files/kingston-buy-and-try-pl-terms.pdf


Załącznik nr 1 do Regulaminu Promocji „Buy&Try” 

PRODUKTY 

Nr. Katalogowy Nazwa Producent Link do produktu 

SEDC500M/480G Kingston Data 

Center 500M 2.5" 

480 

Kingston https://www.senetic.pl/product/SEDC500M/480G 

SEDC500R/480G Kingston Data 

Center 500R 2.5" 

480 GB 

Kingston https://www.senetic.pl/product/SEDC500R/480G 

SEDC500M/960G Kingston Data 

Center 500M 2.5" 

960 

Kingston https://www.senetic.pl/product/SEDC500M/960G 

SEDC500M/1920G Kingston Data 

Center 500M 2.5" 

1.92 

Kingston https://www.senetic.pl/product/SEDC500M/1920G 

SEDC500R/960G Kingston Data 

Center 500R 2.5" 

960 GB 

Kingston https://www.senetic.pl/product/SEDC500R/960G 

SEDC500R/1920G Kingston Data 

Center 500R 2.5" 

1.92 TB 

Kingston https://www.senetic.pl/product/SEDC500R/1920G 

SEDC500R/3840G Kingston Data 

Center 500R 2.5" 

3.84 TB 

Kingston https://www.senetic.pl/product/SEDC500R/3840G 

SEDC500M/3840G Kingston Data 

Center 500M 2.5" 

3.84 TB SATA 3 

(SEDC500M/3840G) 

Kingston https://www.senetic.pl/product/SEDC500M/3840G 
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