
Regulamin programu pilotażowego usług Data Centre 

Wirtualna przestrzeń KPT dla organizacji pożytku publicznego 

(dalej „Regulamin”) 

§1  

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem promocji o nazwie „Wirtualna przestrzeń KPT dla organizacji 

pożytku publicznego”, zwanego dalej „programem pilotażowym”, jest Krakowski 

Park Technologiczny sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Podole 60 zwana dalej 

„Organizatorem”. 

2. Celem programu pilotażowego jest popularyzacja wykorzystania nowych technologii 

w działalności organizacji pożytku publicznego oraz wsparcie ich działalności. 

3. Czas trwania programu pilotażowego obejmuje okres od 1 maja 2021 r. do 31 

grudnia 2021 r. 

4. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

 §2 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY PROMOCJI 

1. W ramach niniejszego programu pilotażowego Organizator umożliwia klientom 

uruchomianie i korzystanie z usług cloud computing świadczonych przez 

Organizatora do prowadzenia działalności z upustem na poziomie 100% wartości 

uruchomionych usługi w okresie obowiązywania programu pilotażowego. 

2. W ramach niniejszej promocji Uczestnik może uruchomić usługi cloud computing do 

następujących limitów (limity dotyczą maksymalnej wartości parametrów 

uruchomionych usług łącznie): 

a. vCPU –do 20 

b. vRAM –do 40GB 

c. Volume –do 1 TB 

3. Uczestnik może określić inne, mniejsze limity parametrów uruchomionych usług. 

4. Usługi Cloud Computingu świadczone są na warunkach określonych w Regulaminie 

Świadczenia usług Cloud Computing. 



5. Organizator zastrzega sobie możliwość ograniczenia lub wcześniejszego 

zakończenia programu pilotażowego po wyczerpaniu puli dostępnych zasobów 

promocyjnych. 

 §3  

WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG PROMOCJI 

1. Program pilotażowy przeznaczony jest dla organizacji pożytku publicznego. 

2. Udział w programie pilotażowym i podanie związanych z udziałem danych 

osobowych jest dobrowolne. 

3. W celu wzięcia udziału w programie pilotażowym Uczestnik zobowiązany jest w 

czasie trwania programu pilotażowego zawrzeć umowę na świadczenie usług Cloud 

Computing. 

§ 4  

DANE OSOBOWE 

1. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującym regulaminem 

świadczenia usług Cloud Computing KPT. 

2. Dane uczestników korzystających z programu pilotażowego będą wykorzystywane 

zgodnie z postanowieniami określonymi w Rozporządzeniu 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych; Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), 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 programu pilotażowego 

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 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. 

 


