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1.

Informacje ogólne
1.1.

Niniejszy Regulamin Promocji został wydany przez spółkę pod firmą Operator Chmury
Krajowej sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 62, 00-844 Warszawa,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000770202, której dokumentacja rejestrowa jest przechowywana przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, NIP: 5252775789, REGON: 382039032, (“OChK").

1.2.

Regulamin Promocji określa warunki i zasady na jakich odbywa się Promocja dla
Klientów w zakresie korzystania z Usług.

1.3.

Organizatorem Promocji jest OChK.

1.4.

Promocja rozpoczyna się w dniu 16.11.2020 r. i trwa do 31.12.2020 r.

1.5.

Aktualna

wersja

Regulaminu

Promocji

dostępna

jest

https://chmurakrajowa.pl/uslugitransformacji-dofinansowanie/

pod
OChK

adresem
zapewnia

możliwość odtworzenia oraz pobrania Regulaminu przez Klienta.
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2.

Definicje
2.1.

Klient

-

osoba

prawna

lub

jednostka

organizacyjna,

prowadząca

działalność gospodarczą, która akceptuje Regulamin w chwili składania Zamówienia, w
celu korzystania z Usługi. Klientem nie może być konsument.
2.2.

Okres Promocji - okres wskazany w pkt. 1 ust. 1.4. Regulaminu Promocji.

2.3.

Okres Promocyjny - okres wskazany w Umowie lub Zamówieniu.

2.4.

Organizator Promocji - OChK.

2.5.

Portal - strona internetowa, udostępniona przez OChK, za pośrednictwem której Klient
może

złożyć

zgłoszenie

do

udziału

w

Promocji,

dostępna

pod

adresem:

https://chmurakrajowa.pl/uslugitransformacji-dofinansowanie/
2.6.

Promocja - promocja pod nazwą Promocja “Chmura Korzyści” przeznaczona dla
Klientów, realizowana na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie Promocji.

2.7.

Regulamin - odpowiedni regulamin świadczenia Usługi przez OChK na rzecz Klienta;
https://chmurakrajowa.pl/uslugitransformacji-dofinansowanie/.

2.8.

Regulamin Promocji - niniejszy Regulamin.

2.9.

Strona - OChK lub Klient;

2.10.

Umowa - Umowa zawarta przez OChK i Klienta.

2.11.

Usługa - usługa udostępniania chmury obliczeniowej lub powiązana z taką usługą
świadczona przez OChK na rzecz Klienta w związku ze złożeniem Zamówienia, zgodnie
z postanowieniami odpowiedniego Regulaminu Usługi.

2.12.

Uczestnik Promocji - Podmiot posiadający pełną zdolność do czynności prawnych (z
wyłączeniem

konsumentów),

który

zatrudnia

średniorocznie

od

250

pracowników/współpracowników, który zamierza podjąć współpracę z OChK w zakresie
świadczonych Usług i skorzystać z Promocji na warunkach niniejszego Regulaminu
Promocji.
2.13.

Zamówienie

-

zamówienie

na

Usługę,

składane

przez

Klienta

zgodnie

z

postanowieniami odpowiedniego Regulaminu.

3.

Przedmiot i warunki korzystania z Promocji
3.1.

Przedmiotem Promocji jest udostępnienie Klientowi Usługi na zasadach określonych
Umową wraz z udzieleniem dofinansowania do określonych zasobów lub procesów IT,
których obszar funkcjonowania ma zostać objęty Usługami. Klient może skorzystać z
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Promocji tylko raz. W celu uniknięcia wątpliwości udzielenie dofinansowania nie
podlega wymianie na równowartość pieniężną lub inne usługi oferowane przez OChK.
Promocja nie łączy się z innymi promocjami.
3.2.

W celu korzystania z Promocji Klient powinien spełniać wszelkie warunki korzystania z
danej Usługi określonej w odpowiednim Regulaminie. Udział w Promocji oznacza
akceptację zasad Promocji zawartych w niniejszym Regulaminie Promocji a także zasad
świadczenia Usługi zawartych w odpowiednim Regulaminie.

3.3.

Warunkiem korzystania z Promocji jest:
3.3.1.

zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu
Promocji;

3.3.2.

zadeklarowanie przez Klienta w sposób i w zakresie wymaganym przez OChK
całkowitego

36-miesięcznego

kosztu

związanego

z

utrzymywaniem

określonych zasobów lub procesów IT w organizacji, których obszar
funkcjonowania ma zostać objęty Usługami;
3.3.3.

potwierdzenie przez OChK możliwości udzielenia dofinansowania, w wysokości
maksymalnie 10% zadeklarowanego wynagrodzenia OChK z tytułu świadczenia
Usług na rzecz Klienta związanym z utrzymaniem określonych zasobów lub
procesów IT (zgodnie z pkt 2) powyżej;

3.3.4.
3.4.

zawarcie Umowy przez Klienta i OChK na okres co najmniej 36 miesięcy.

Osoba fizyczna akceptująca Regulamin Promocji w imieniu Klienta, a także dokonująca
innych czynności w imieniu Klienta na podstawie niniejszego Regulaminu Promocji,
oświadcza i zapewnia, że posiada odpowiednie umocowanie do zaciągania zobowiązań
określonych w Regulaminie Promocji w imieniu Klienta.

3.5.

Zgłoszenie do udziału w Promocji następuje za pośrednictwem formularza
kontaktowego dostępnego na stronie https://chmurakrajowa.pl/uslugitransformacjidofinansowanie/ .

3.6.

Zgłoszenie do Promocji jest dokonywane z chwilą potwierdzenia przez OChK udziału w
Promocji. OChK zastrzega sobie prawo wyboru i potwierdzenia udziału w Promocji tylko
wybranych zgłoszeń.
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4.

Czas trwania Promocji
4.1.

Klient jest uprawniony do korzystania z Promocji do dnia 30 czerwca 2021 r., pod
warunkiem zgłoszenia do udziału w Promocji do dnia 31 grudnia 2020 r. i spełnienia
warunków określonych w pkt 3.3. Regulaminu Promocji.

4.2.

W okresie obowiązywania Promocji OChK uprawniony jest – bez podania przyczyny –
do odwołania Promocji lub zmiany okresu jej trwania, określonego w pkt 4.1 powyżej.
OChK prześle Uczestnikowi Promocji informację o planowanym odwołaniu lub zmianie
okresu trwania Promocji wyprzedzeniem co najmniej 7 dni kalendarzowych, na adres email podany przez Uczestnika Promocji w formularzu Zamówienia. Odwołanie Promocji
lub zmiana okresu jej trwania stanie się skuteczna w dniu wskazanym przez OChK w
informacji, o której mowa w zdaniu poprzednim.

4.3.

W przypadku otrzymania przez Klienta informacji, o której mowa w pkt 4.2, Klient jest
uprawniony do rozwiązania Zamówienia ze skutkiem na dzień wejścia w życie zmian, o
których został poinformowany. Oświadczenie o rozwiązaniu Zamówienia zgodnie ze
zdaniem poprzedzającym powinno zostać złożone najpóźniej w terminie 7 dni
kalendarzowych od dnia powiadomienia Klienta o planowanych zmianach.

5.

Reklamacje dotyczące Promocji
5.1.

Zastrzeżenia dotyczące przebiegu Promocji nie mają wpływu na warunki Promocji i
mogą być zgłaszane przez Klienta poprzez przesłanie zgłoszenia reklamacyjnego na
następujący adres e-mail: kontakt@ochk.pl z dopiskiem “Chmura Korzyści”.

5.2.

Reklamacja powinna zawierać dane identyfikacyjne Uczestnika Promocji oraz treść
zastrzeżeń dotyczących Promocji.

5.3.

Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 (słownie: czternaście) dni kalendarzowych
od dnia ich otrzymania przez OChK. O decyzji w przedmiocie reklamacji Uczestnik
zostanie powiadomiony pisemnie pocztą elektroniczną.

5.4.

Z zastrzeżeniem pkt 5.1 i 5.2 powyżej, zgłoszenia reklamacyjne dotyczące danej Usługi
Klient zobowiązany jest przesłać na warunkach i w trybie opisanym w odpowiednim
Regulaminie.
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6.

Zmiany Regulaminu Promocji
6.1.

OChK uprawniony jest do zmiany Regulaminu Promocji w szczególności w
następujących przypadkach:

6.1.1.

konieczność dostosowania postanowień Regulaminu Promocji do powszechnie
obowiązujących przepisów prawa;

6.1.2.

konieczność dostosowania Regulaminu Promocji do zaleceń, nakazów,
orzeczeń, postanowień, interpretacji, wytycznych lub decyzji uprawnionych
władz publicznych, w tym organów nadzoru;

6.1.3.

rozbudowa lub zmiana funkcjonalności Usługi, w tym wprowadzenia nowych
Usług lub zmiany istniejących funkcjonalności Usługi, jeśli będą miały wpływ na
zasady Promocji określone w Regulaminie Promocji;

6.1.4.

zmiana warunków technicznych świadczenia Usługi lub warunków współpracy
z podwykonawcami OChK, mających wpływ na zasady Promocji;

6.1.5.

konieczność usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które
ewentualnie wystąpiłyby w Regulaminie Promocji;

6.1.6.

zmiana danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów
elektronicznych lub linków zamieszczonych w Regulaminie Promocji.

6.2.

Ogłoszenie o zmianie Regulaminu Promocji zostanie podane do wiadomości na stronie
https://chmurakrajowa.pl/uslugitransformacji-dofinansowanie/ z wyprzedzeniem co
najmniej 7 dni kalendarzowych. Zmiana Regulaminu nie może wpływać negatywnie na
prawa wcześniej nabyte przez Klientów.

7.

Dane osobowe
7.1.

Złożenie zgłoszenia do udziału w Promocji wiąże się z podaniem danych osobowych
Uczestnika Promocji lub osoby działającej w jego imieniu.

7.2.

OChK przetwarza dane osobowe, o których mowa w pkt 7.1. zgodnie z informacją
podaną w formularzu zgłoszenia do udziału w Promocji.

7.3.

W zakresie, w jakim świadczenie Usługi przez OChK na rzecz Klienta, będzie się wiązało
z przetwarzaniem przez OChK danych osobowych w ramach czynności opisanych w
odpowiednim Regulaminie świadczenia Usługi, Strony zawrą umowę powierzenia
przetwarzania danych osobowych.
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8.

Postanowienia końcowe
8.1.

Wszelkie powiadomienia i oświadczenia Stron, o których mowa w Regulaminie
Promocji, w tym oświadczenia dotyczące rozwiązania Zamówienia, zmian w Regulaminie
Promocji, a także inne oświadczenia dotyczące wykonywania uprawnień lub zobowiązań
wynikających

z Regulaminu

Promocji,

będą przesyłane

drogą elektroniczną,

odpowiednio:
8.1.1.

przez OChK – na adres e-mail podany przez Klienta w formularzu Zamówienia;

8.1.2.

w imieniu Klienta – za pośrednictwem adresu e-mail podanego przez Klienta w
formularzu Zamówienia, na adres e-mail OChK: kontakt@ochk.pl .

8.2.

W celu uniknięcia wątpliwości, Regulamin Promocji nie wyłącza stosowania
postanowień odpowiedniego Regulaminu, chyba że Regulamin Promocji wyraźnie
stanowi inaczej.

8.3.

Strony nie są uprawnione do przenoszenia praw lub obowiązków wynikających z
Regulaminu Promocji na inne podmioty bez uprzedniej zgody drugiej Strony wyrażonej
w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

8.4.

Prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z Regulaminu Promocji jest prawo
polskie.

8.5.

Wszelkie spory związane z realizacją zobowiązań wynikających z Regulaminu Promocji
Strony poddadzą rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo dla
siedziby OChK.
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