Promocja na zakup pakietu CorelDRAW Graphics Suite 2020 („Promocja”)
Warunki i postanowienia
Uczestnicy zobowiązują się przestrzegać niniejszych warunków
i postanowień („Warunki i postanowienia”). Wszelkie informacje
lub instrukcje opublikowane przez Organizatora promocji na temat
Promocji na stronie www.coreldraw.com/cashback stanowią część
Warunków i postanowień. Promocja nie obowiązuje w sytuacji, gdy
zabraniają tego przepisy, prawo lub postanowienia.

7. („Oferta”) Uczestnicy, którzy dokonają zakupu nowego (tzn. nie
z drugiej ręki) Produktu objętego promocją od Autoryzowanego
sprzedawcy w kraju zamieszkania w Okresie obowiązywania
promocji będą uprawnieni do odebrania Nagrody (zdeﬁniowanej
w Sekcji 7). „Autoryzowany sprzedawca” oznacza stronę trzecią
upoważnioną przez ﬁrmę Corel do sprzedaży Produktu objętego
promocją w co najmniej jednym kraju określonym w Sekcji powyżej.

Organizator promocji
1. Organizatorem promocji jest ﬁrma Corel UK Limited z siedzibą pod
adresem 8th Floor, 20 Farringdon Street, London EC4A 4EN, United
Kingdom („Organizator promocji”).

8. („Nagroda”) W zależności od kraju zamieszkania (więcej informacji
w dalszej części dokumentu) Uczestnicy promocji mogą odebrać
Nagrodę zgodnie z informacjami zawartymi w poniższej tabeli:
Zakupiony Produkt objęty promocją

Okres obowiązywania promocji
Kraj

2. Promocja rozpocznie się o godzinie 00:01 (GMT) 1 sierpnia 2020 r.
i zakończy się o godzinie 23:59 (GMT) 30 listopada 2020 r. („Okres
obowiązywania promocji”).
Uprawnieni
3. Aby móc skorzystać z promocji, użytkownik („Uczestnik”) musi być
mieszkańcem Austrii, Belgii, Czech, Danii, Estonii, Francji, Finlandii,
Hiszpanii, Holandii, Litwy, Łotwy, Luksemburga, Niemiec, Norwegii,
Polski, Portugalii, RPA, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Szwajcarii,
Szwecji, Turcji, Węgier, Włoch lub Wielkiej Brytanii. Trzeba mieć
ukończone 18 lat lub osiągnąć wiek pełnoletności w jurysdykcji
swojego miejsca zamieszkania (jeśli wiek pełnoletniości jest wyższy).
4. Niniejsza Promocja jest przeznaczona jedynie dla użytkowników
końcowych (tzn. nie obejmuje ona dystrybutorów, sprzedawców
detalicznych i innych podmiotów sprzedających dowolne
oprogramowanie lub usługi Organizatora promocji). Z niniejszej
Promocji nie mogą skorzystać pracownicy Organizatora promocji ani
członkowie ich rodzin, pracownicy jednostki nadrzędnej, spółek
zależnych ani stowarzyszonych, ani żadne inne osoby zarządzające
Promocją.
5. Nie można skorzystać z niniejszej Promocji w powiązaniu z żadną
inną ofertą.
Oferta
6. Niniejsza Oferta (zdeﬁniowana w Sekcji) dotyczy jedynie pełnych
wersji pakietów CorelDRAW® Graphics Suite 2020 dla systemów
Windows lub CorelDRAW® Graphics Suite 2020 dla komputerów
Mac zakupionych w ramach nowej (tzn. nie z drugiej ręki) licencji
bezterminowej dla jednego użytkownika, w wersji w pudełku lub do
pobrania, z jednym z następujących kodów produktów:
CDGS2020MMLDPEU, CDGS2020MMLDPEM, LCCDGS2020MAC,
CDGS2020IEDP, CDGS2020CZPLDP, CDGS2020DEDP,
CDGS2020ESBPDP, CDGS2020FRNLDP, CDGS2020ITDP,
LCCDGS2020ML, LCCDGS2020MAC, ESDCDGS2020EU,
ESDCDGS2020ROW, ESDCDGS2020MEU, ESDCDGS2020MROW
(„Produkt objęty promocją”). W celu uniknięcia wątpliwości:
niniejszą Promocją nie są objęte: licencja w formie subskrypcji,
licencja dla przedsiębiorstw, licencja dla związków wyznaniowych i
organizacji dobroczynnych, licencja na wersję OEM, licencja na
wersję próbną oraz licencja akademicka, obejmujące pakiety
CorelDRAW® Graphics Suite 2020 dla systemu Windows lub
CorelDRAW Graphics Suite 2020 dla komputerów Mac.

Uczestnicy z Austrii, Belgii,
Czech, Danii, Estonii,
Francji, Finlandii, Niemiec,
Węgier, Włoch, Łotwy,
Litwy, Luksemburga,
Holandii, Norwegii, Polski,
Portugalii, Hiszpanii, RPA,
Słowacji, Rumunii,
Słowenii, Szwecji,
Szwajcarii, Turcji i Wielkiej
Brytanii.

Pełna wersja pakietu CorelDRAW
Graphics Suite 2020 dla systemu
Windows oraz komputerów Mac
Uczestnicy są uprawnieni do
odebrania następującej Nagrody:
zwrot gotówki w wysokości 860 PLN
(płatne wyłącznie przelewem
bankowym);

9. Każdy z Uczestników może uzyskać maksymalnie jedną (1) Nagrodę
podczas Promocji.
Zgłoszenia
10. Po dokonaniu zakupu Produktu objętego promocją w Okresie
obowiązywania promocji Uczestnicy muszą odwiedzić stronę
www.coreldraw.com/cashback, wypełnić formularz, wpisując
wszelkie wymagane informacje, w tym imię i nazwisko Uczestnika,
pełny adres, numer telefonu i adres e-mail, a następnie przesłać
formularz wraz z zeskanowaną kopią dowodu zakupu
(„Zgłoszenie”).
11. Zgłoszenia należy przesłać do 30 listopada 2020 r. („Ostateczny
termin”). Zgłoszenia przesłane po upływie Ostatecznego terminu
nie będą rozpatrywane.
12. Uczestnicy otrzymają wiadomość e-mail w celu potwierdzenia
otrzymania Zgłoszenia przez Organizatora promocji oraz jego
pomyślnej weryﬁkacji w ciągu dziesięciu (10) dni od dnia przesłania
Zgłoszenia („Potwierdzenie zgłoszenia”). W przypadku
nieotrzymania wiadomości e-mail Uczestnik promocji powinien
skontaktować się z działem obsługi klienta Organizatora promocji
pod adresem corelenquiry@sales-promotions.com w ciągu
dziesięciu (10) dni od daty przesłania Zgłoszenia.
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13. W przypadku uznania, że Zgłoszenie nie zostało prawidłowo
przesłane, Uczestnik zostanie powiadomiony o tym fakcie pocztą
elektroniczną. Będzie mieć ponadto możliwość przesłania
wymaganych informacji w ciągu dziesięciu (10) dni. Jeśli nie
zostanie przesłana odpowiedź, Zgłoszenie zostanie uznane za
nieważne, a Uczestnikowi promocji nie będzie już przysługiwać
prawo do otrzymania Nagrody.
14. Uczestnik otrzyma nagrodę przelewem bankowym. Wypłata zwrotu
w Czechach, Danii, Norwegii, Polsce, RPA, Rumunii, Szwajcarii,
Szwecji i na Węgrzech zostanie dokonana w lokalnej walucie na
podstawie kursu euro z dnia dokonywania przelewu.
15. Niekompletne i uszkodzone Zgłoszenia będą traktowane jako
nieważne. Organizator promocji nie ponosi odpowiedzialności za
utratę danych, opóźnienie podczas ich dostarczania oraz
uszkodzenie podczas komunikacji oraz przesyłania Zgłoszeń.
16. Organizator promocji zastrzega sobie prawo, wyłącznie według
własnego uznania, do wykluczenia Zgłoszeń, które uzna za
niezgodne z niniejszymi Warunkami i postanowieniami.
17. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo, gdy zajdzie taka
konieczność, do podjęcia wszelkich rozsądnych działań w celu
ochrony przed nieuczciwymi lub nieważnymi Zgłoszeniami, w tym
do wygenerowania albo żądania bardziej szczegółowej weryﬁkacji
dowodu zakupu, a także tożsamości, wieku i innych istotnych
danych Uczestnika promocji. Proces ten może wiązać się
z koniecznością udostępnienia informacji stronom trzecim przez
Organizatora promocji.
18. Zgłoszenia musi dokonać Uczestnik promocji, a nie pośrednicy lub
strony trzecie.
Ochrona prywatności i danych
19. Organizator promocji będzie gromadzić dane osobowe Uczestników
promocji w momencie ich przystąpienia do udziału w Promocji lub
odbioru Nagrody zgodnie z obowiązującymi u niego zasadami
ochrony prywatności. Na stronie www.corel.com/privacy
zamieszczone są zasady ochrony prywatności Organizatora
promocji oraz szczegółowe informacje na temat wykorzystania
przez nas danych osobowych.

Ogólne
22. Organizator promocji nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek
zakłócenia Promocji w wyniku działania siły wyższej lub innych
czynników będących poza kontrolą Organizatora promocji.
23. Organizator promocji zastrzega sobie prawo (działając w sposób
uzasadniony i zgodny ze wszystkimi obowiązującymi przepisami
i kodeksami postępowania) do zmiany Warunków i postanowień
Promocji.
24. Nagród nie można przenieść na inne osoby.
25. Organizator promocji nie ponosi odpowiedzialności za: (a) wszelkie
przypadki nieotrzymania zgłoszenia w wyniku błędu przesyłania
oraz innych zdarzeń poza kontrolą Organizatora promocji; (b)
wszelkie opóźnione, utracone, błędnie przekazane lub uszkodzone
dane lub Zgłoszenia; (c) wszelkie awarie albo błędy w działaniu
komputerów lub przebiegu komunikacji; (d) wszelkie zakłócenia,
straty lub szkody spowodowane przez zdarzenia poza kontrolą
Organizatora promocji; (e) wszelkie błędy na wydrukach lub
typograﬁczne w materiałach dotyczących Promocji.
26. Na Uczestnikach promocji spoczywa obowiązek uiszczenia
wszelkich należnych podatków i poniesienia innych kosztów
w związku z otrzymaną Nagrodą, które nie zostały określone
w Warunkach i postanowieniach.
27. Wszelkie zgłoszenia powiązane z niniejszą Ofertą staną się
własnością Organizatora promocji w momencie ich otrzymania
i nią pozostaną. Dowody zakupu nie podlegają zwrotowi.
28. Uczestnictwo w niniejszej Promocji jest jednoznaczne ze
zwolnieniem (w maksymalnym zakresie w świetle obowiązujących
przepisów prawa) Organizatora promocji ze wszelkiej
odpowiedzialności za potencjalne uszkodzenie ciała, straty lub
uszkodzenia powstałe na skutek udziału w Promocji lub w związku
z nią, w tym w związku z przyznaniem Nagrody, jej przyjęciem
i odbiorem. Powyższe ograniczenie odpowiedzialności nie dotyczy
śmierci ani uszkodzenia ciała będących wynikiem zaniedbania po
stronie Organizatora promocji.
29. Promocja podlega prawu angielskiemu.

20. Podmiotem przetwarzającym dane w ramach oferty promocyjnej
Corel Cashback 2020 jest ﬁrma Benamic Unlimited Company, IDA
Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Ireland,
zarejestrowana w Irlandii pod numerem 476077 z siedzibą pod
adresem IDA Business & Technology Park, Ring Road Kilkenny,
Ireland (zwana dalej „Koordynatorem”). Koordynator jest
uprawniony do podejmowania działań na zlecenie Organizatora
promocji i ponosi za nie odpowiedzialność. Działa on w imieniu
Organizatora promocji i na jego korzyść w zakresie realizacji
Promocji.
21. Ważna informacja: wybrani partnerzy Organizatora promocji mogą
potrzebować od uczestników podania danych osobowych w celu
wydania Nagrody, w związku z czym Uczestnicy promocji powinni
zapoznać się z zasadami ochrony prywatności tych partnerów,
ponieważ Organizator promocji nie może ponosić za nich
odpowiedzialności.
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