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Częstochowa, 19 sierpnia 2021 roku 

regulamin promocji 

Rabaty na produkty CCTV 

 

Najważniejsze informacje 

1. W regulaminie używamy pojęć: 

a. my – organizator promocji, czyli x-kom. Nasze pełne dane: 

x-kom spółka z o.o., ul. Bojemskiego 25, 42-202 Częstochowa, Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000429838, NIP: 9492107026;  

BDO: 000005541, kapitał zakładowy: 10 000 000 zł; 

b. Ty – uczestnik promocji; 

c. promocja – promocja „Rabaty na produkty CCTV”, której zasady opisujemy w tym regulaminie. 

2. Promocję prowadzimy na stronach Internetowych: https://lp.x-kom.pl/a/rabaty-cctv/ oraz https://www.x-

kom.pl/b2b. 

3. Promocja trwa od 19 sierpnia 2021 roku do 30 września 2021 roku.  

4. Promocję prowadzimy na terenie Polski. 

5. Promocja nie łączy się z innymi konkursami i promocjami. 

Kto może wziąć udział w promocji 

6. Możesz wziąć udział w promocji, jeśli: 

a. jesteś osobą fizyczną, która prowadzi działalność gospodarczą, lub; 

b. jesteś osobą prawną, lub; 

c. jesteś jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną; 

d. masz siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Polski; 

e. wykonujesz czynności prawne związane ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową; 

f. przeczytasz i zaakceptujesz ten regulamin; 

g. zgodzisz się, żebyśmy przetwarzali Twoje dane osobowe. 

 
 

 

Informacja 

Musimy mieć Twoją zgodę, by przetwarzać Twoje dane. Dzięki temu będziemy mogli się z Tobą kontaktować i dalej 

prowadzić działania sprzedażowe oraz marketingowe.  

https://lp.x-kom.pl/a/rabaty-cctv/
https://www.x-kom.pl/b2b
https://www.x-kom.pl/b2b
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Na czym polega promocja 

7. W ramach promocji możesz otrzymać zniżkę na produkty, które biorą w niej udział. Żeby skorzystać z promocji, 

musisz spełnić wszystkie warunki, które opisujemy w tym regulaminie. 

 

Jak możesz skorzystać z promocji 

8. Możesz skorzystać z promocji, jeśli: 

a. masz lub założysz konto klienta na x-kom.pl  

b. klikniesz przycisk „uzyskaj dostęp” lub „uzyskaj rabat” na stronie https://lp.x-kom.pl/a/rabaty-cctv/; 

c. wypełnisz i prześlesz formularz rejestracyjny na stronie https://www.x-kom.pl/b2b, by otrzymać dostęp do 

platformy z produktami promocyjnymi; 

 
d. zalogujesz się na stronie https://www.x-kom.pl/b2b i dodasz produkty objęte promocją do koszyka; 

e. złożysz zamówienie. 

Jak możesz złożyć reklamację 

9. Reklamacje związane z promocją możesz złożyć pisemnie na nasz adres, który podaliśmy w punkcie 1 lub 

mejlem: biznes@x-kom.pl, z dopiskiem „reklamacja, promocja CCTV”. 

10. Możesz zgłosić reklamację w terminie do 14 dni od daty, kiedy zakończymy promocję. 

11. W swojej reklamacji podaj swoje imię, nazwisko, nazwę firmy, adres i opis zdarzenia, które zgłaszasz. 

12. Reklamację rozpatrzymy w ciągu 30 dni, od kiedy ją otrzymamy.  

Jak wykorzystujemy Twoje dane osobowe 

13. Twoje dane osobowe przetwarzać będziemy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) 

oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (tj. Dz.U. 2018 r., poz. 1000). 

14. Twoje dane przetwarzać będą wspólnie (zgodnie z art. 26 ust. 1 RODO): 

a. my, czyli x-kom sp. z o. o. z siedzibą w Częstochowie; 

b. x-kom services sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy: 00-867, al. Jana Pawła II 27, NIP: 

1231271834, REGON: 146256887; 

c. al.to sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie, ul. Bojemskiego 25, 42-202 Częstochowa, posługującą się 

numerem NIP 9492191268 i REGON 242901678; 

Potwierdzenie dostępu 

Informację z dostępem do platformy prześlemy Ci mejlowo.  

https://lp.x-kom.pl/a/rabaty-cctv/
https://www.x-kom.pl/b2b
https://www.x-kom.pl/b2b
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d. combat sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie, ul. Bojemskiego 25, 42-202 Częstochowa posługującą się 

numerem NIP 9492223436 i REGON 368931348. 

15. Zasady przetwarzania danych osobowych opisaliśmy w naszej Polityce prywatności. 

 

Pozostałe informacje 

16. Regulamin jest dostępny w naszej siedzibie oraz na naszej stronie https://lp.x-kom.pl/a/rabaty-cctv/. 

17. Jeżeli masz pytania, które dotyczą regulaminu – napisz do nas: x-kom@x-kom.pl. 

18. Wszystkie inne materiały związane z promocją, są jedynie informacyjne. 

19. W sprawach, których nie określa ten regulamin, obowiązują przepisy polskiego prawa. 

20. Promocja trwa do 30 września 2021 roku lub do wcześniejszego wyczerpania zapasów. Liczba produktów w 

promocji jest ograniczona. 

21. Regulamin obowiązuje od 19 sierpnia 2021 roku do 30 września 2021 roku. 

http://www.x-kom.pl/polityka-prywatnosci
https://lp.x-kom.pl/a/rabaty-cctv/

