
Regulamin Akcji „Zostań testerem PLJ”

§ 1 Informacje podstawowe

1. Organizatorem Akcji „Zostań testerem PLJ” (zwanej dalej Akcją) jest firma PLJ Telecom Paweł Kurpiewski, Anna
Stec z siedzibą w Warszawie 02-013 przy ul. Lindleya 16,  prowadzący działalność gospodarczą na podstawie
wpisów wspólników do CEIDG RP, NIP: 5261774571, REGON 012625104 

2. Celem Akcji jest promocja usługi internetu oraz kreowanie pozytywnego wizerunku PLJ Telecom wśród grupy
docelowej.

3. Zaznaczamy, że Akcja nie jest sponsorowana, administrowana ani zorganizowana przez Facebook. Dołączając do
Akcji przekazujesz swoje prywatne informacje Organizatorowi. 

4. Akcja  organizowana  jest  na  terenie  Grodziska  Mazowieckiego  w  wyznaczonych  lokalizacjach  podanych  na
stronie internetowej www.pljtelecom.pl.

5. Uczestnikiem  Akcji  ("Uczestnik")  może  być  pełnoletnia  osoba  fizyczna  posiadająca  obywatelstwo  polskie,
miejsce zamieszkania w Polsce oraz pełną zdolność do czynności prawnych, mieszkająca na terenie na którym
obowiązuje promocja. 

6. Do jednej lokalizacji przypisany jest tylko jeden tester.
7. Akcja trwa od momentu podpisania umowy z testerem przez 6 m-cy (5 pełnych miesięcy + miesiąc aktywacyjny)

i może zostać przedłużony o:
a) Kolejny jeden miesiac dłużej jeśli tester poleci nasze usługi 1 osobie,
b) Kolejne dwa miesiące dłużej jeśli tester poleci nasze usługi 2 osobom,
c) Kolejne trzy miesiąc dłużej jeśli tester poleci nasze usługi 3 osobom,
które skutecznie zawrą umowę na dostęp do internetu światłowodowego. 

8. Maksymalny czas trwania Akcji dla jednego uczestnika może wynieść 12 miesięcy. 
9. Każdy z użytkowników może wysłać jedno zgłoszenie na jedną lokalizację.
10. Biorąc udział w Akcji Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Akcji określone w Regulaminie.

§ 2 Zasady Akcji

1. Akcja ma charakter otwarty dla wszystkich osób fizycznych.
2. Akcja odbywa się poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej  www.pljtelecom.pl/

internet/swiatlowodowy/zostan-testerem.
3. Organizator w ciągu 14 dni potwierdza Uczestnikowi możliwość skorzystania z Akcji.
4. W ramach Akcji, Uczestnik otrzymuje do testowania przez okres 6-mcy łączę światłowodowe o przepustowości

300/300 Mbps.
5. Tester  zobowiązany  jest  do  podpisania  umowy  o  świadczenie  usług  telekomunikacyjnych  na  warunkach

zawartych w Regulaminie Akcji. 
6. W ramach Akcji i na czas jej trwania, Uczestnikowi udostępniony zostanie sprzęt (Ruter Dasan), który według

umowy stanowi własność Organizatora. Sprzęt musi zostać zwrócony w ciągu 14 dni od dnia zakończenia Akcji.
Szczegółowe informacje dotyczące sprzętu 

7. W ramach Akcji  Abonent będzie  promował  PLJ  Telecom poprzez wystawianie pozytywnych opinii  na temat
działania  testowanej  usługi  na  forach  lokalnych  Grodziska  Mazowieckiego  oraz  na  wybranych  portalach
społecznościowych tj. Facebook, Google, Twitter.

8. Opinie  nie  mogą  dotyczyć  działania  niezoptymalizowanej  opcji  Wi-Fi.  Organizator  nie  ma  wpływu  na
maksymalnie  skuteczne  działanie  usługi  w  technologii  bezprzewodowej,  ze  względu  na  zakłócenia  które
powodują urządzenia – rutery znajdujące się w najbliższej okolicy.

§ 3 Odpowiedzialność

1. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Akcji w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień
niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych. 

2. Uczestnicy, wobec których zajdzie podejrzenie, że ingerują w mechanizm Akcji  lub działają w sprzeczności z
zasadami fair play zostaną zdyskwalifikowani. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny przy
zastosowaniu odpowiednich form informacji i zawiadomień Uczestników Akcji.

4. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników Akcji. 

http://www.pljtelecom.pl/%20internet/swiatlowodowy/zostan-testerem
http://www.pljtelecom.pl/%20internet/swiatlowodowy/zostan-testerem


§ 4 Reklamacje

Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Akcji  należy kierować w formie pisemnej na adres korespondencyjny
Organizatora (PLJ Telecom, al.  Katowicka 213, 05-830 Rusiec) lub mailowej na adres  bok@plj.pl.  Uczestnik Akcji
zgłaszający  reklamacje  zobowiązany  jest  do  podania  swojego  numeru  ID,  imienia  i  nazwiska  oraz  adresu  do
korespondencji,  na który miałaby być przesłana odpowiedź na reklamację. Reklamacje będą rozstrzygane przez
Organizatora w terminie 14 dni od doręczenia.

§ 5 Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych
osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przetwarzanych w ramach niniejszego Akcji jest PLJ
Telecom s.c. z siedzibą w Warszawie 02-013, przy ul. Lindleya 16.

2.  Dane  osobowe  udostępnione  dobrowolnie  przez  Uczestnika  będą  przetwarzane  w  celu  prawidłowego
przeprowadzenia Akcji.

 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Akcji.  Uczestnicy Akcji
mają  prawo wglądu  do  treści  swoich  danych  osobowych  oraz  ich  poprawiania.  Uczestnik  Akcji  ma  prawo
odwołać  zgodę  na  przetwarzanie  swoich  danych  osobowych  w  każdym  czasie.  Odwołanie  zgody  będzie
równoznaczne z rezygnacją z udziału w Akcji. Uprawnienia powyższe mogą być wykonywane poprzez przesłanie
odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres korespondencyjny: PLJ Telecom s.c., al. Katowicka 213, 05-
830 Rusiec. Podane dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie
przepisów prawa.

§ 6 Postanowienia końcowe

1. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Akcji  Strony będą starały się w pierwszej kolejności
rozstrzygać  polubownie,  w  drugiej  kolejności  spory  rozstrzygane  będą  przez  sąd  właściwy  miejscowo  dla
siedziby Organizatora. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.10.2017 r.
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