
Regulamin promocji HTC VIVE (dalej: „Promocja”) 

 

1. Organizatorem Promocji jest HTC Europe Co., Ltd. z siedzibą w Wielkiej Brytanii, 

Wellington Street, Slough, Berks, SL1 1YP, Wielka Brytania (dalej: „HTC”). 

2. W Promocji mogą wziąć udział tylko pełnoletnie osoby mieszkające w następujących 

krajach: Wielka Brytania, Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Niemcy, Dania, 

Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Węgry, Islandia, Irlandia, Włochy, Łotwa, Litwa, 

Luksemburg, Malta, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Cypr (z wyłączeniem 

Cypru Północnego), Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja oraz 

Szwajcaria (dalej: „Uczestnicy”). W Promocji nie mogą brać pracownicy i 

współpracownicy HTC, ani żadna osoba zaangażowana w organizację Promocji, jak 

również członkowie ich najbliższej rodziny, tj. zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, 

rodzice, rodzice małżonków i adoptowane dzieci. 

3. Promocja trwa od dnia 23 listopada 2020 r. (od godz. 00:01 czasu GMT) do dnia 30 

listopada 2020 r. (do godz. 23:59 czasu GMT).  

4. Aby wziąć udział w Promocji, należy w okresie Promocji spełnić następujące warunki: 

a. posiadać aktywne konto HTC (jeżeli Uczestnik nie posiada konta HTC, będzie 

mógł je założyć po wprowadzeniu kodu zgodnie z p. 9 poniżej), 

b. kupić jeden z następujących produktów: HTC VIVE Cosmos Elite, Cosmos Elite 

Headet, VIVE Pro Full Kit lub VIVE Pro Eye (dalej: „Produkty”) na stronie 

www.vive.com/eu lub u jednego z autoryzowanych dystrybutorów 

(autoryzowani dystrybutorzy w Polsce: RTV EURO AGD, X-KOM, Morele.net, 

Media Expert, Kom-IT, PCSTore, Orange). 

5. Uczestnicy mogą brać udział w Promocji wyłącznie osobiście indywidualnie. Zgłoszenia 

grupowe oraz poprzez osoby trzecie nie są dopuszczalne. 

6. Każdy Uczestnik, który spełnia w okresie Promocji warunki określone w p. 4 powyżej, 

otrzyma następujące upominki: 2-miesięczna subskrypcja Viveport INFINITY trial oraz 

gra Half-Life:Alyx do pobrania z serwisu Steam (https://store.steampowered.com/), 

zwane dalej łącznie „Upominkiem”. 

7. Każdy zakup Produktu upoważnia do otrzymania tylko jednego Upominku. 

8. Aby zakwalifikować się do Promocji, zakup Produktu powinien zostać dokonany w 

okresie Promocji, a dołączony do opakowania kod aktywowany (zgodnie z p. 9 poniżej) 

przed dniem 31 grudnia 2020 r. (przed godz. 23:59 czasu GMT). 

9. W pudełku z Produktem znajduje się kod, który powinien zostać aktywowany na 

stronie www.vive.com/code przed dniem 31 grudnia 2020 r. (przed godz. 23:59 czasu 

GMT). Po aktywacji kodu, Uczestnik otrzyma dwa kody – jeden do aktywacji 2-

miesięcznej subskrypcji Viveport INFINITY trial i jeden do pobrania gry Half-Life:Alyx z 

serwisu Steam (https://store.steampowered.com/).  
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10. Po zakończeniu 2-miesięcznej subskrypcji Viveport INFINITY trial, od Uczestnika 

zostanie pobrana opłata za kolejny miesiąc korzystania z subskrypcji Viveport INFINITY 

zgodnie z zasadami świadczenia usługi Viveport INFINITY dostępnymi na stronie 

https://www.viveport.com/infinity. Powyższa opłata nie zostanie naliczona, jeżeli 

subskrypcja Viveport INFINITY zostanie anulowana przez Uczestnika przed 

zakończeniem 2-miesięcznej subskrypcji Viveport INFINITY trial zgodnie z instrukcją 

dostępną na stronie https://www.viveport.com/infinity. 

11. W przypadku zwrotu Produktu (rezygnacji Uczestnika z zakupu), Uczestnik straci 

możliwość korzystania z Upominku. 

12. W ramach Promocji, na podstawie art. 6 ust. 1 p. f Rozporządzenia 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) (dalej: „RODO”) będą przetwarzane dane osobowe Uczestników w 

celu przeprowadzenia Promocji. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do 

wzięcia udziału w Promocji. Administratorem danych osobowych Uczestników jest 

HTC. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych można znaleźć pod 

następującym adresem: http://www.htc.com/uk/terms/privacy/.  

13. W celu przeprowadzenia Promocji są przetwarzane następujące dane osobowe: 

a. imię i nazwisko, 

b.  adres e-mail. 

14. Podmioty zewnętrzne wspierające systemy informatyczne HTC lub świadczące HTC 

usługi związane z bieżącą działalnością, mogą być odbiorcami danych – na podstawie 

odpowiednich umów powierzenia przetwarzania danych osobowych i po zapewnieniu, 

że podmioty te stosują adekwatne organizacyjne i techniczne środki ochrony danych 

osobowych. 

15. Uczestnik, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, ma prawo dostępu do danych 

osobowych, ich sprostowania,  usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo 

do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, Uczestnik 

może zwrócić się do HTC o wyjaśnienia (dane kontaktowe: global-privacy@htc.com). 

Niezależnie od powyższego, osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do 

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

16. Prawo do uzyskania Upominku nie może zostać przeniesione na inną osobę, ani 

zamienione na pieniądze. 

17. Reklamacje związane z Promocją można zgłaszać za pośrednictwem poczty 

elektronicznej na następujący adres e-mail: info_htcpoland@htc.com. Reklamacje 

będą rozpatrywane w terminie 14 dni od zgłoszenia. Negatywny wynik postępowania 
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reklamacyjnego nie wyklucza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń przed sądem. 

Prawo to także przysługuje w przypadku nieskorzystania z postępowania 

reklamacyjnego. 

18. Niniejszy regulamin jest dostępny u autoryzowanych dystrybutorów wskazanych w p. 

4 b powyżej. 


