Warunki ogólne
1.
Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady akcji promocyjnej, w ramach której Uczestnicy kupujący
wybrane produkty HP, mogą uzyskać zwrot części zapłaconej kwoty, tzw. „cashback“ (dalej „Akcja“).
2. Organizatorem Akcji jest HP International Sàrl, z siedzibą w Szwajcarii, Route du Nant-d'Avril 150, CH-1217, Meyrin,
Switzerland, VAT ID: PL5263135668. (dalej „HP“).
3. Akcja jest przeznaczona wyłącznie dla nabywców końcowych, tj.(i) osób fizycznych posiadających pełną zdolność do
czynności prawnych, w tym konsumentów, jak i przedsiębiorców, oraz (ii) przedsiębiorców niebędących osobami
fizycznymi, - którzy kupią produkty na własny użytek, tj. nie w celu dalszej odsprzedaży lub innej formy przeniesienia
praw, wynajęcia, użyczenia lub innej formy przekazania do posiadania lub używania, którzy posiadają aktywny rachunek
bankowy (zwani dalej, odpowiednio, „Uczestnikami-konsumentami”, „Uczestnikami-przedsiębiorcami” oraz łącznie
„Uczestnikami”).
4. Uczestnicy, którzy w dniach od 2019-07-01 do 2019-08-31 (dalej „Czas Trwania Akcji”) kupią następujące,
oryginalne zestawy produktów HP biorących udział w Akcji (dalej „Zestaw/Zestawy”):
Wybierz swój preferowany zestaw i oszczędzaj z oryginalnymi tuszami HP 950/950XL lub 951/951XL – możesz
otrzymać nawet do 150 PLN zwrotu11

Produkty
2x CN045AE ( HP 950XL Black Original Ink Cartridge )

80,00
PLN

1x C2P43AE ( HP 950XL Black/951XL Cyan/Magenta/Yellow 4-pack Original Ink Cartridges ) + 1x
CN045AE ( HP 950XL Black Original Ink Cartridge )

150,00
PLN

2x CN046AE ( HP 951XL Cyan Original Ink Cartridge )

60,00
PLN

2x CN047AE ( HP 951XL Magenta Original Ink Cartridge )

60,00
PLN

2x CN048AE ( HP 951XL Yellow Original Ink Cartridge )

60,00
PLN

1x CN046AE ( HP 951XL Cyan Original Ink Cartridge ) + 1x CN047AE ( HP 951XL Magenta Original Ink 60,00
Cartridge )
PLN
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1x CN046AE ( HP 951XL Cyan Original Ink Cartridge ) + 1x CN048AE ( HP 951XL Yellow Original Ink
Cartridge )

60,00
PLN

1x CN047AE ( HP 951XL Magenta Original Ink Cartridge ) + 1x CN048AE ( HP 951XL Yellow Original
Ink Cartridge )

60,00
PLN

mogą złożyć wniosek o zwrot części zapłaconej kwoty za dany Zestaw w wysokości określonej w tabeli, (dalej „wniosek
o Cashback”). Uczestnik może otrzymać Cashback w odniesieniu do maksymalnie 3 Zestawów w Czasie Trwania Akcji.
5. Przy zakupie większej liczby Zestawów, Uczestnik może złożyć wniosek o Cashback w wysokości:
a. wielokrotności kwot wskazanych w pkt. 4 – ale maksymalnie 3 Zestawów;

6. Aby wziąć udział w Akcji, Uczestnik musi:
i. wypełnić internetowy formularz wniosku o Cashback (dostępny na stronie www.hp.com/pl/ink-cashback) podając
wszystkie następujące informacje:
a. imię i nazwisko/nazwę/firmę;
b. adres: ulicę, numer domu, kod pocztowy i miejscowość,
c. adres e-mail;
d. numer telefonu (opcjonalnie);
e. dane dotyczące rachunku bankowego, na który zostaną przekazane środki w ramach Cashback: imię i
nazwisko właściciela rachunku/nazwę właściciela rachunku, numer IBAN oraz numer BIC (SWIFT);
f. nazwę Zestawu (spośród dostępnych w rozwijarce);
g. cenę Zestawu;
h. datę zakupu;
i. numer dowodu zakupu, tj. faktury lub paragonu fiskalnego;
j. nazwę sprzedawcy Zestawu;
k. miejscowość siedziby sprzedawcy Zestawu (opcjonalnie).
ii. załączyć dowód zakupu (skan wersji papierowej lub oryginalny plik) oraz

7. W przypadku, gdy zgłoszenia wniosku o Cashback dokonuje przedsiębiorca, osoba wypełniająca i składająca formularz
zgłoszeniowy jednocześnie oświadcza, że jest uprawniona do reprezentowania przedsiębiorcy w Akcji.
8. Dołączany do formularza wniosek o Cashback dowód zakupu powinien zawierać czytelne numery katalogowe HP
kupionych Zestawów, cenę zakupu oraz datę zakupu. W przypadku, gdy Uczestnik załącza jako dowód zakupu fakturę –
dokument powinien ponadto zawierać czytelne imię i nazwisko lub nazwę Uczestnika. Uczestnik nie powinien przesyłać
oryginałów faktur, gdyż nie zostaną one zwrócone.
9. Za datę zakupu Zestawu, upoważniającą do wzięcia udziału w Akcji, uznaje się datę sprzedaży wskazaną na dowodzie
zakupu.
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10. Wypełniony formularz wniosku o Cashback i wymagane dokumenty należy przesłać w ciągu 30 dni kalendarzowych
od daty zakupu Zestawu, a w przypadku dokonania zakupu w dniu 2019-08-31 – nie później niż do godziny 23:59 w dniu
2019-09-30.
11. Akcją objęte są oryginalne Zestawy kupione bezpośrednio od autoryzowanych dystrybutorów HP mających siedzibę
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub autoryzowanych sprzedawców detalicznych HP mających siedzibę na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wnioski dotyczące Zestawów kupionych z zamiarem odsprzedaży, wynajęcia,
użyczenia lub innej formy przekazania osobom trzecim nie mogą brać udziału w Akcji.
12. Po otrzymaniu formularza wniosku o Cashback i wymaganych dokumentów, HP wyśle Uczestnikowi:
a. potwierdzenie odbioru kompletnego formularza wniosku o Cashback; albo
b. wezwanie do uzupełnienia danych lub dosłanie wymaganych dokumentów w przypadku, gdy:
i. Uczestnik prześle niekompletny formularz wniosku o Cashback; lub
ii. dane podane w formularzu wniosku o Cashback okażą się niepoprawne; lub
- w wiadomości e-mail z adresu promotions@gps1.hp.com na adres wskazany w formularzu wniosku o Cashback, w
terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania tego formularza przez HP.
13. Jeśli Uczestnik został wezwany do uzupełnienia formularza wniosku o Cashback lub do uzupełnienia wymaganych
dokumentów i w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania tego wezwania:
a. nadal nie spełni wymagań Regulaminu, jego wniosek o Cashback zostanie odrzucony, o czym Uczestnik zostanie
poinformowany za pośrednictwem poczty e-mail; albo.
b. prześle brakujące informacje lub dokumenty, HP prześle Uczestnikowi za pośrednictwem poczty e-mail
potwierdzenie odbioru kompletnego wniosku o Cashback w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania
kompletnego wniosku o Cashback.

14. HP zastrzega sobie prawo do kontroli wszystkich wniosków o Cashback pod kątem zgodności z Regulaminem oraz
do żądania dodatkowych informacji dotyczących każdego wniosku i wymaganych dokumentów, takich jak zdjęcia
nalepki z numerem seryjnym Zestawu, zdjęcia kodu kreskowego Zestawu.
15. Płatność Casback zostanie dokonana przelewem bankowym na rzecz Uczestnika wskazanego jako nabywca w
przesłanym dowodzie zakupu, zgodnie z danymi bankowymi przekazanymi przez Uczestnika w formularzu wniosku o
Cashback. W żadnym przypadku płatności nie będą dokonywane gotówką, przekazem pocztowym lub czekiem. W
przypadku, gdy podane w formularzu wniosku o Cashback dane konta bankowe dotyczą konta prowadzonego w walucie
innej niż PLN, może mieć zastosowanie kurs wymiany walut stosowany przez bank odbiorcy płatności.
16. W przypadku Uczestników-przedsiębiorców HP dołoży wszelkich starań, aby dokonać płatności Cashback w
terminie 45 dni kalendarzowych od dnia wysłania Uczestnikowi-przedsiębiorcy wiadomości e-mail z potwierdzeniem, że
formularz wniosku o Cashback jest kompletny oraz złożono wszystkie wymagane dokumenty. lub w jak najkrótszym
możliwym czasie po upływie tego terminu. HP nie ponosi odpowiedzialności w przypadku przetworzenia wniosku z
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przekroczeniem terminu. W przypadku Uczestników-konsumentów, HP dokona płatności Cashback w terminie 45 dni
kalendarzowych od dnia wysłania Uczestnikowi-konsumentowi wiadomości e-mail z potwierdzeniem, że formularz
wniosku o Cashback jest kompletny oraz złożono wszystkie wymagane dokumenty.
17. W przypadku, gdy wypłacony Uczestnikowi Cashback stanowi przychód podlegający opodatkowaniu, cały
obowiązek podatkowy spoczywa na odbiorcy płatności.
18. Kwota Cashback zostanie wypłacona tylko wówczas, gdy Uczestnik spełni wszystkie wymagania niniejszego
Regulaminu.
19. Z zastrzeżeniem innych wymogów przewidzianych w niniejszym Regulaminie, Uczestnicy mogą uczestniczyć w Akcji
o ile zaakceptują postanowienia niniejszego Regulaminu w chwili składania formularza wniosku o Cashback.
20. Udziału w Akcji nie można łączyć z innymi ofertami promocyjnymi ani specjalnymi warunkami cenowymi
dotyczącymi Zestawów.
21. Akcja nie jest przeznaczona dla pracowników, agentów, dystrybutorów, sprzedawców hurtowych i detalicznych,
przedstawicieli handlowych HP lub innych podmiotów z grupy kapitałowej HP Inc., ani żadnych osób związanych z Akcją.
22. Sprzedawcy i dystrybutorzy nie mogą składać wniosków o Cashback w imieniu Uczestników, ani innych swoich
klientów.
23. Cashback nie zostanie przyznany Uczestnikowi, który:
a. nie kupił Zestawu w Czasie Trwania Akcji; lub
b. nie wypełnił prawidłowo formularza wniosku o Cashback, nie przedstawił dowodu zakupu pomimo uprzedniego
wezwania przez HP w sposób oraz w terminie, o których mowa w pkt. 13b powyżej; lub
c. nie przesłał formularza wniosku o Cashback w terminie 30 dni kalendarzowych od daty zakupu Zestawu; lub
d. w jakikolwiek sposób nie dotrzymał postanowień niniejszego Regulaminu.

24. HP nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek awarie lub usterki techniczne czy dotyczące sprzętu,
oprogramowania, serwera, witryny internetowej ani za inne straty czy szkody uniemożliwiające lub utrudniające
Uczestnikowi-przedsiębiorcy udział w promocji.
25. Wszystkie dokumenty przesłane na potrzeby niniejszej Akcji nie podlegają zwrotowi. Przesłanie sfałszowanych,
niezgodnych z prawdą, zdublowanych lub wprowadzających w błąd dokumentów może skutkować wykluczeniem z
udziału w niniejszej Akcji oraz w przyszłych Akcjach HP, a także skierowaniem sprawy do organów ścigania.
26. HP może:
a. Wstrzymać lub odwołać niniejszą Akcję; lub
b. Zmienić Regulamin
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z co najmniej 3-dniowym powiadomieniem na stronie internetowej Akcji. Wstrzymanie lub odwołanie Akcji lub zmiana
Regulamin może nastąpić, gdy:
a. Działa to na korzyść Uczestników-konsumentów; lub
b. Przeszkodą dla dalszego prowadzenia Akcji jest siła wyższa;
Do wniosku o Cashback stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązującego w chwili jego złożenia.
27. Decyzje podjęte przez HP w odniesieniu do wszelkich kwestii związanych z Akcją dotyczące Uczestnikówprzedsiębiorców są ostateczne i wiążące. Uczestnik może zgłosić do HP pytania, uwagi lub zastrzeżenia do przebiegu
Akcji, w szczególności do odmowy przyznania Cashback, poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres
promotions@gps1.hp.com. W wiadomości należy podać imię i nazwisko oraz opisać uwagi lub zastrzeżenia wraz z
uzasadnieniem. HP rozpatrzy zgłoszoną reklamację w terminie do 30 dni kalendarzowych, przesyłając Uczestnikowi
odpowiedź w zwrotnej wiadomości e-mail.
28. HP nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Uczestników w związku z udziałem przez nich w Akcji,
poza przypadkami, gdy szkoda spowodowana jest zawinionym działaniem lub zaniechaniem HP lub jest szkodą na
osobie.
29. W przypadku złożenia przez Uczestnika niezgodnego z prawdą bądź błędnego wniosku o Cashback lub zapłacenia
przez HP zawyżonej kwoty Cashback i zawiadomienia Uczestnika w wiadomości elektronicznej, przesłanej na adres
podany w formularzu wniosku o Cashback, Uczestnik zwróci HP nienależną kwotę w terminie 28 dni kalendarzowych od
dnia otrzymania powyższej wiadomości.
30. Do skorzystania z Akcji nie uprawnia zakup Zestawu, który został następnie zwrócony sprzedawcy. W przypadku,
gdyby jednak Uczestnik otrzymał Cashback od HP, jest obowiązany zwrócić go w pełnej wysokości. Powyższe
ograniczenia nie mają zastosowania w przypadku, gdy zwrot Zestawu nastąpił w wykonaniu przez Uczestnikakonsumenta ustawowych praw z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
31. Niniejsza Akcja oraz treść regulującego ją Regulaminu podlegają prawu polskiemu.
32. Niniejszy Regulamin dostępny jest w formacie PDF na stronie internetowej: www.hp.com/pl/ink-cashback
33. Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu reguluje gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych w ramach
prowadzonej Akcji.
34. Załącznik nr 1
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Akcji jest HP International Sàrl, z siedzibą w Szwajcarii,
Route du Nant-d'Avril 150, CH-1217, Meyrin, Switzerland VAT ID: PL5263135668. Dane osobowe będą przetwarzane w
celu wykonania Akcji.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych (2016/679).
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W związku z przetwarzaniem danych w powyższych celach, w przypadku zaistnienia konieczności Państwa dane
osobowe mogą być udostępniane podmiotom z grupy kapitałowej HP lub podmiotom współpracującym z HP, które
przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu HP na podstawie zawartej z HP umowy powierzenia przetwarzania
danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania akcji promocyjnej i do czasu wygaśnięcia ewentualnych
roszczeń dotyczących akcji promocyjnej.
Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych ani do
organizacji międzynarodowej.
Dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu.
Osobom, których dotyczą dane, przysługuje prawo dostępu do danych oraz ich poprawiania, ich usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, a także o prawie do wniesienia sprzeciwu i przenoszenia danych. Podanie danych do wzięcia udziału w
Akcji jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Akcji. Osobom, których dane dotyczą przysługuje także
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych oraz wykonywania praw można uzyskać, kontaktując się z HP
International Sàrl, z siedzibą w Szwajcarii, Route du Nant-d'Avril 150, CH-1217, Meyrin, Switzerland VAT ID:
PL5263135668
Oświadczenie o prywatności HP na stronie www.hp.com/privacy reguluje gromadzenie i wykorzystywanie jakichkolwiek
danych osobowych.
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