Regulamin Promocji usług Laboratorium Cloud Computing
VPS na start
(dalej „Regulamin”)
§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem promocji o nazwie „VPS na start”, zwanej dalej „Promocją”, jest
Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Podole 60
zwana dalej „Organizatorem”.
2. Celem Promocji jest popularyzacja wykorzystania nowych technologii w działalności
operacyjnej innowacyjnych przedsiębiorstw.
3. Czas trwania Promocji obejmuje okres od 1 kwietnia 2018 r. do 31 grudnia 2019 r.
4. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
§2 SZCZEGÓŁOWE ZASADY PROMOCJI
1. W okresie obowiązywania niniejszej Promocji Organizator umożliwia klientom
uruchomienie

i

korzystanie

z

usług

cloud

computing

świadczonych

przez

Organizatora w postaci jednej maszyny wirtualnej o parametrach 1 vCPU, 1 GB
vRAM i 40 GB HDD.
2. Aktywacja usługi promocyjnej następuje poprzez uruchomienie w okresie trwania
promocji pierwszej maszyny wirtualnej KPT Compute o parametrach granicznych
wskazanych w ust. 1.
3. Z tytułu uruchomienia i korzystania z usługi w ramach niniejszej promocji Uczestnik
zapłaci Organizatorowi jednorazową opłatę aktywacyjną w wysokości 1 zł
powiększoną o należny podatek VAT przy pierwszym uruchomieniu maszyny
wirtualnej o parametrach wskazanych w ust.1.
4. Uczestnik promocji może w okresie trwania promocji uruchamiać, likwidować
włączać, i wyłączać bez dodatkowych kosztów usługę objętą promocją, tj. jedną
maszynę wirtualną o parametrach wskazanych w ust.1.
5. Usługi Cloud Computingu świadczone są na warunkach określonych w Regulaminie
Świadczenia usług Cloud Computing
§3 WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG PROMOCJI
1. Z Promocji skorzystać mogą Użytkownicy usługi Laboratorium Cloud Computing.

2. Udział w Promocji i podanie związanych z tym udziałem danych osobowych jest
dobrowolne.
3. W celu wzięcia udziału w Promocji Uczestnik powinien w czasie trwania Promocji
zawrzeć umowę na świadczenie usług Cloud Computing, a w przypadku gdy
Przedsiębiorca korzysta z usług Cloud Computing Organizatora – podpisać stosowny
aneks do umowy.
§ 4 DANE OSOBOWE
1. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującym regulaminem
świadczenia usług Cloud Computing KPT.
2. Dane Uczestników korzystających z Promocji

będą wykorzystywane zgodnie z

warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tj.: Dz. U. z 2016 r., 922 z póź. zm.) i regulaminie świadczenia usług
Cloud Computing KPT. Administratorem danych osobowych jest Krakowski Park
Technologiczny sp. z o.o.

§5 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy winni
zgłaszać na piśmie na adres Organizatora.
2. Pisemna reklamacja powinna zawierać dane identyfikacyjne Uczestnika oraz
dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 21 (dwadzieścia
jeden) dni od daty ich otrzymania.
4. Uczestnik zostanie o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie powiadomiony
listem poleconym na adres podany w reklamacji lub pocztą elektroniczną na adres
podany w zgłoszeniu reklamacyjnym, wysłanym w terminie 7 (siedmiu) dni od daty
rozpatrzenia danej reklamacji.
5. Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym
mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.
§6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.kpt.krakow.pl
2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie,
w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak
naruszać praw nabytych przez Uczestników.

