
 
 
 
 

Regulamin Promocji 
„Back To School” 

 
 

§ 1. Postanowienia ogólne 

 

Eurotel S.A. z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Myśliwska 21, wpisana do rejestru 

przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 00002558070, NIP 586-158-45-25, 

REGON 191167690, zwana dalej „Organizatorem”, wprowadza Promocję o nazwie „Back 

To School”, zwaną dalej „Promocją”. 

 

Zasady uczestnictwa w Programie określa wyłącznie niniejszy Regulamin. 

 

Adres do korespondencji z Organizatorem w sprawach związanych z Promocją jest adres 

jego siedziby: Eurotel S.A ul. Myśliwska 21, 80-126 Gdańsk. 

 

 

§ 2. Definicje 

 

Użyte w niniejszym Regulaminie terminy pisane wielką literą mają następujące 

znaczenie: 

Organizator – firma Eurotel S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Myśliwska 21, 80-126 Gdańsk. 

Regulamin – oznacza niniejszy dokument, w którym są określone zasady Promocji, a 

także prawa i obowiązki Organizatora Programu oraz jego Uczestników, który dostępny 

w siedzibie oraz w Salonach sieci iDream, a także na stronie internetowej 

www.iDream.pl. 



Promocja – Promocja „Back To School”, polegająca na przyznawaniu rabatów na 

wybrany asortyment dla uczniów, studentów i naczycieli, która zostanie 

przeprowadzona w wyznaczonym okresie. 

Rabat – rabat promocyjny opisany w Regulaminie; 

Uczestnik – osoba, która skorzysta z Promocji; 

Konsultant APR iDream – pracownik salonu iDream 

 

 

§ 3. Zasady ogólne Promocji 

 

1. Promocja jest prowadzona na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 27 

sierpnia do 4 listopada 2017 r. w sieci salonów iDream Apple Premium Reseller i w 

sklepie internetowym www.iDream.pl. 

2. Uczestnikiem Promocji może być osoba fizyczna, która w czasie trwania Promocji 

zakupi wybrany sprzęt Apple oraz udostępni skan wymaganego dokumentu – 

aktualną legitymację uczniowską/ studencką/ nauczycielską lub zaświadczenie o 

zatrudnieniu w sektorze edukacyjnym.  

3. Podanie danych osobowych w zakresie określnym w Regulaminie jest niezbędne do 

wzięcia udziału w Promocji. 

4. Przystąpienie do Promocji jest równoznaczne z faktem, że Uczestnik Promocji 

zapoznał się z postanowieniami Regulaminu i je zaakceptował. 

5. Uczestnik biorący udział w Promocji nabywa prawa do otrzymania: 

• Rabat 6 % na zakup iPada  

• Rabat 4% na zakup iPad mini  

• Rabat 11 % na zakup komputera przenośnego Apple 

• Rabat 6% na zakup iMac, Mac mini oraz Mac Pro 

• Wybranego zestawu produktów w promocyjnej cenie. 

6. Z promocji wyłączone są komputery MMGF2 oraz MQD32. 

7. Pełna lista produktów i zestawów objętych promocją stanowi załącznik nr 1 do 

niniejszego regulaminu i stanowi integralną część regulaminu.  

8. Uczestnik nie ma możliwości otrzymania od Organizatora żadnych świadczeń 



pieniężnych w związku z Akcją. 

9. Akcja nie łączy się z innymi aktualnie trwającymi promocjami, innymi zniżkami 

edukacyjnymi oraz nie obejmuje produktów wyprzedażowych i premierowych. 

 

 

§ 4. Zasady otrzymania Rabatu 

 

1. Promocja skierowana jest do: 

• pracowników wszystkich instytucji edukacyjnych w Polsce, 

• studentów uczelni wyższych oraz uczniów, którzy ukończyli 18 lat. 

• rodziców studentów i uczniów wymienionych powyżej. 

2. Składając zamówienie za pośrednictwem sklepu internetowego www.iDream.pl , aby 

skorzystać z promocji należy użyć kodu rabatowego: “ BTS” oraz za pośrednictwem 

strony https://idream.pl/rejestracja-w-promocji-edukacyjnej.html wysłać czytelną 

kserokopię wymaganego dokumentu opisanego w § 3 pkt akceptując przy tym 

wymagane zgody i oświadczenia. 

3. Warunkiem uzyskania rabatu w salonie iDream jest pisemne zaakceptowanie zgód i 

oświadczeń dotyczących akcji promocyjnej BTS oraz udostępnienie do zeskanowania 

aktualnego dokumentu opisanego w  § 3 pkt. 2. 

4. Niedostarczenie lub nieokazanie dokumentu lub zaświadczenia może być powodem 

do anulowania zamówienia bądź jego zmiany na produkt w pełnej cenie. 

5. Brak akceptacji wymaganych zgód i oświadczeń może być powodem do anulowania 

zamówienia bądź jego zmiany na produkt w pełnej cenie. 

6. W przypadku stwierdzenia podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych 

Organizator odmówi udzielenia Rabatu. 

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane 

podaniem przez Uczestnika nieprawdziwych danych. 

 

 

§ 5. Dane osobowe 

 



1. Administratorem danych osobowych podanych w Promocji jest Organizator. Dane 

będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2002r., nr 101, poz. 926 z późn. Zm.) w celu uczestnictwa w 

Promocji. 

2. Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie zbieranie, utrwalanie, 

przechowanie, przetwarzanie i opracowanie. Przetwarzane będą dane osobowe 

obejmujące imię i nazwisko Uczestnika, numer PESEL, nazwa uczelni/szkoły bądź 

zakładu pracy. 

3. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do uczestnictwa w Promocji. 

4. Każdy Uczestnik Promocji ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie swoich 

danych osobowych przez Organizatora. Wycofanie zgody jest jednoznaczne z 

wycofaniem  udziału w Promocji i koniecznością dopłacenia kwotę uzyskanego 

rabatu. Wycofanie zgody wymaga formy pisemnej i przesłania na adres 

korespondencyjny Organizatora. 

 

§ 6. Reklamacje 

 

1. Wszelkie reklamacje związane z Programem powinny być zgłaszane do 4.11.2017 

bezpośrednio na adres email esklep@idream.pl Termin na rozpatrzenie reklamacji 

wynosi 14 dni od dnia jej wpływu na w/w adres.  

 

 

§ 7. Postanowienia końcowe 

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. Zmieniony 

Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie internetowej. 

2. Organizator może odwołać Promocję w każdej chwili bez podania przyczyny. 

Informacja o odwołaniu Promocji zostanie umieszczona na stronie internetowej 

http://www.iDream.pl 

3. Zmiana treści Regulaminu oraz odwołanie Promocji nie będzie miało wpływu na 



prawa już nabyte. 

4. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu 

cywilnego. 


