
Regulamin promocji organizowanej na Facebook 
 

§1.Postanowienia ogólne 
 

1. Organizatorem promocji jest CompNet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

(Dawniej: CompNet Sebastian Strzech) z siedzibą w Koninie, ul. Leszczynowa 33A, 62-

500 Konin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, której 

dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda 

w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS: 0000695002, REGON: 368270697, NIP: 6653009819 zwanej dalej 

Organizatorem. 

2. Sponsorem promocji jest Organizator. 

3. Promocja nie jest stworzona, administrowana ani sponsorowana przez Facebook. 

Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc. Facebook.com 

nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją 

promocji na łamach serwisu. 

4. Promocja jest prowadzona na stronie https://www.facebook.com/compnet.odo/ zwanej 

dalej („Fanpage”). 

 
§ 2.Warunki uczestnictwa 

 
1.  W promocji mogą uczestniczyć wszystkie podmioty poza konsumentami określonymi  

w art.22 ze zn1 Kodeksu Cywilnego.  

2. Udział w Promocji oznacza zgodę na dostęp do publicznych informacji udostępnianych 

w Profilu oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika Promocji. Więcej 

informacji w klauzuli informacyjnej https://www.comp-net.pl/klauzula-informacyjna/ 

3. Warunkiem uczestnictwa udziału w Promocji jest: 

a. Posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook 

b. Zaznaczenie „Lubię to” na Fanpage, a następnie zgłoszenie chęci udziału skorzystania 

z produktu w cenie promocyjnej poprzez kontakt mailowy biuro@comp-net.pl. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz 

teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook. 

5. Czas trwania promocji od 1.04 do 30.04.2020r. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony 

lub aplikacji ze strony Facebook. 

 

§ 3. Promocja 

 

1. Promocja dotyczy autorskiego produktu firmy CompNet Sp. z o.o. – „Szkolenie 

multimedialne z ochrony danych osobowych” służące do obowiązkowego szkolenia 

pracowników zgodnie z obowiązującymi wymogami przepisów prawa.   

2. Promocja polega na nabyciu szkolenia multimedialnego za 1 zł netto na okres 3 m-cy! 

Dokładny opis produktu uczestnik otrzyma po zgłoszeniu chęci udziału w promocji 

poprzez kontakt mailowy biuro@comp-net.pl. 

3. Uczestnik promocji otrzyma dostęp do produktu poprzez platformę internetową: 

https://dpo365.pl/. Po zaakceptowaniu umowy licencyjnej staje się Licencjobiorcą, 
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otrzymuje login oraz hasło, które system wymusi podczas pierwszego logowania. Na 

platformie www.dpo365.pl, będzie znajdowała się zawsze najnowsza wersja 

oprogramowania.  

 

§ 4. Postanowienia końcowe 

 

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu 

Cywilnego i inne przepisy prawa. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Promocji w trakcie jego trwania. 

Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage. 
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