Regulamin promocji „Bezpłatny zestaw montażowy LGA1700”
§1 Definicje
1. Promocja organizowana jest pod nazwą „Bezpłatny zestaw montażowy LGA1700”.
2. Organizatorem Konkursu jest właściciel marki SilentiumPC, firma COOLING.PL Zdziech Spółka
Jawna z siedzibą w Sokołowie, ul. Sokołowska 24, 05-806.
3. Czas Trwania Promocji: od 04.11.2021 do 30.06.2022 (do godziny 23:59).
4. Celem promocji jest nagrodzenie uczestników za spełnienie zadań promocyjnych – a
administratorem promocji jest Cooling.pl Zdziech Sp. J.
5. Serwisem internetowym promocji „Bezpłatny zestaw montażowy LGA1700” jest strona
Organizatora dostępna pod adresem https://www.silentiumpc.com/pl/parts/lga1700/, poprzez którą
Uczestnik dokonuje zgłoszenia do udziału w Promocji.
6. Uczestnikiem nazywamy osobę fizyczną, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do
czynności prawnych, która spełnia łącznie poniższe kryteria:
a) dokonała zakupu procesora Intel Core 12. Generacji (Alder Lake-S) oraz płyty głównej z
gniazdem procesora LGA1700 oraz układu chłodzenia SilentiumPC z serii Fera 3, Fortis 3,
Grandis 3, Grandis 2 lub Navis i dysponuje dowodem zakupu w postaci faktury lub
paragonu;
b) dokonała prawidłowego zgłoszenia do udziału w Promocji w sposób określony w niniejszym
Regulaminie;
c) nie nabyła produktu w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej;
d) nie jest pracownikiem Organizatora;
e) nie jest członkiem rodziny (tj. wstępnym, zstępnym lub małżonkiem) pracownika
Organizatora;
§2 Postanowienia ogólne
1.
Regulamin określa warunki uczestnictwa i prowadzenia Promocji, nagrody przewidziane w
Promocji i zasady ich odbioru oraz postępowanie reklamacyjne.
2.
Każda osoba biorąca udział w Promocji jest zobowiązana zapoznać się z Regulaminem, a jego
postanowienia stają się dla Organizatora i Uczestnika wiążące w chwili dokonania przez Uczestnika
zgłoszenia do Promocji.

§3 Warunki i zasady uczestnictwa w Promocji
1. Udział w Promocji jest dobrowolny.
2. Aby wziąć udział w Promocji należy wykonać następujące czynności:
a. W czasie trwania Promocji dokonać zgłoszenia do udziału w Promocji przez stronę
internetową organizatora poprzez poprawne wypełnienie formularza oraz przesłanie
skanu faktur lub paragonów za zakupiony towar. Wypełnienie formularza zgłoszenia
wymaga podania następujących danych: wybór posiadanego chłodzenia, data zakupu
chłodzenia + dowód zakupu, data zakupu procesora i płyty głównej + dowód zakupu,
adres e-mail wyrażenia zgody na akceptację Regulaminu.
b. Zgłoszenia przyjmowane są w okresie od 04.11.2021 do 31.05.2022 (do godziny
23:59).
c. Ostatnim dniem zakupu procesora i/lub płyty głównej, upoważniającym do wzięcia
udziału w promocji jest 31.05.2022
3. Uczestnik będzie objęty Promocją gdy dokona poprawnego zgłoszenia do Promocji poprzez
formularz zawarty na stronie internetowej https://silentiumpc.com
4. Dowód zakupu jednego procesora, płyty głównej i układu chłodzenia SilentiumPC upoważnia
Uczestnika do dokonania jednego zgłoszenia do udziału w Promocji, czyli do odbioru jednej
nagrody.
5. Dowodem zakupu towaru nie jest faktura pro-forma.
§4 Nagroda i odbiór
1. Nagrodą w Promocji są kody rabatowe o wartości 19,99 złotych, upoważniające Uczestnika do
obniżenia ceny jednego z trzech zestawów montażowych w sklepie internetowym Cooling.pl:
o LGA1700 AC1 upgrade kit – do wykorzystania z systemami chłodzenia serii Fortis 3,
Fera 3 i Grandis 2, dostępny w listopadzie.
o LGA1700 AC2 upgrade kit – do wykorzystania z systemami chłodzenia serii Spartan 4 i
Grandis 3, dostępny w pierwszym kwartale 2022.
o LGA1700 LC1 upgrade kit – dla systemów chłodzenia serii Navis, dostępny w
pierwszym kwartale 2022.
2. Po dokonaniu przez Uczestnika zgłoszenia do udziału w Promocji, Uczestnik otrzymuje
potwierdzenie otrzymania zgłoszenia przez Organizatora drogą mailową na wskazany przez
Uczestnika w zgłoszeniu do udziału w Promocji adres mailowy.
3. Organizator ocenia kompletność zgłoszenia oraz weryfikuje prawdziwość podanych danych w
terminie nie dalszym niż 30 dni roboczych. W przypadku podania przez Uczestnika
nieprawidłowych danych, w tym adresu e-mail, który uniemożliwia dostarczenie Nagrody, albo

posłużenia się przez Uczestnika podrobionym lub przerobionym dowodem zakupu towaru,
Organizator odrzuca zgłoszenie, a Nagroda przechodzi na rzecz organizatora. O odrzuceniu
zgłoszenia oraz o przyczynach jego odrzucenia Organizator informuje Uczestnika drogą
elektroniczną na adres mailowy wskazany przez Uczestnika w zgłoszeniu do udziału w Promocji.
4. W przypadku uznania zgłoszenia za prawidłowe Organizator informuje Uczestnika drogą mailową
na wskazany przez Uczestnika w zgłoszeniu do udziału w Promocji adres mailowy o wyniku
weryfikacji zgłoszenia oraz wysyła Uczestnikowi Nagrodę
5. Nagrody wysyłane są w tym samym terminie i tej samej wiadomości co dzień poinformowania
Uczestnika o uznaniu zgłoszenia za prawidłowe. Nagrody dostarczane są za pośrednictwem maila
na adres wskazany przez Uczestnika w zgłoszeniu do udziału w Promocji. Uczestnik nie ponosi
kosztów dostawy Nagród.
6. Uczestnik nie ma prawa żądania wypłaty jakiejkolwiek kwoty ekwiwalentu pieniężnego zamiast
nagrody
7. Stosownie do postanowień ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwycięzcy nagród
podlegają obowiązkowi podatkowemu na zasadach ogólnych. (art. 30 ust. 1 pkt 2, w związku z art.
21 ust 1 pkt. 6, 6a i 68 ustawy z 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych
(t.j. Dz.U. 2019 poz. 1387 w wysokości 10 % wartości nagrody). Zryczałtowany podatek
dochodowy nie jest odprowadzany od nagrody, jeżeli jednorazowa jej wartość nie przekracza 2000
zł. brutto.
§5
Zasady postępowania reklamacyjnego
1. Po otrzymaniu Nagrody Uczestnik powinien sprawdzić czy Nagroda jest zgodna z Regulaminem.
2. Uczestnik zgłasza Organizatorowi otrzymanie Nagrody posiadającej wady (kod rabatowy nie działa
poprawnie) lub niezgodnej z niniejszym Regulaminem, zgodnie z procedurą reklamacyjną opisaną w
niniejszym paragrafie, w terminie 7 dni od dnia otrzymania Nagrody.
3. W przypadku pozytywnego zweryfikowania zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2 powyżej,
Organizator dokonuje jej wymiany lub uzupełnienia.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady w przekazanych Uczestnikom nagrodach
ujawnione w okresie późniejszym, niż czas trwania Promocji
5. Nagrody stanowią materiał promocyjny, przyznany w ramach złożonego przez Organizatora
przyrzeczenia publicznego.
6. Procedura reklamacyjna odbywa się według zasad wskazanych w niniejszym Regulaminie oraz
obowiązujących przepisach prawa.

7. Reklamacje należy zgłaszać w terminie 14 dni od otrzymania wiadomości e-mail zawierającej
Nagrodę
8. W reklamacji należy dokładnie określić przyczynę reklamacji, podać imię i nazwisko oraz adres do
doręczeń. W treści reklamacji należy ponadto zaznaczyć, że reklamacja dotyczy promocji
„Bezpłatny zestaw montażowy LGA1700”.
9. Organizator rozpatruje reklamację w terminie 14 dni i ustosunkowuje się do niej w formie mailowej.
§6 Ochrona danych osobowych
1. Dane osobowe Uczestników Promocji będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10
maja 2018 r.. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z 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 (tzw. RODO), na potrzeby przeprowadzenia Promocji, w tym
dostarczenia i realizacji nagród.
2. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Organizator.
3. Dane osobowe podawane w formularzu zgłoszeniowym są traktowane jako poufne i nie są widoczne
dla osób nieuprawnionych.
4. Podanie przez Uczestnika swoich danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne do wzięcia
udziału w Promocji.
5. Organizator nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na
podstawie właściwych przepisów prawa. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione
przez Organizatora.
6. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania,
ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i
przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym
momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
7. Nie później niż w terminie 90 dni od zakończenia Promocji wszelkie dane Uczestników zostaną
poddane anonimizacji.
8. Udział w promocji oraz akceptacja regulaminu jest dobrowolna i może być w każdej chwili
wycofana, kierując wiadomość na adres e-mail administratora. Wycofanie zgody nie wpływa na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej wycofaniem.
§7
Postanowienia końcowe
1. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz w Serwisie internetowym Organizatora.

2. Regulamin nie podlega przepisom ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. (t.j.
Dz.U. 2019 poz. 847).
3. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu i wszelkie jego postanowienia powinny być
interpretowane zgodnie z tym prawem. W przypadku stwierdzenia, że jakiś zapis niniejszego
Regulaminu pozostaje sprzeczny z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, zastosowanie mają
odpowiednie przepisy, co nie wpływa na ważność pozostałych postanowień Regulaminu.

