
Program sprzedażowy: Jesienne granie z S4E i Sophos. 
 
Zapraszamy do udziału w nowym programie sprzedażowym S4E + SOPHOS 
 
1. Okres trwania programu: 12.10.2020 roku do 23.10.2020 roku. 
2. Program sprzedażowym Jesienne granie z S4E i Sophos („Program”) przeznaczony jest wyłącznie dla 
osób fizycznych, będących pracownikami przedsiębiorców współpracujących z S4E S.A.(„Partnerów 
Handlowych”) lub będących współpracownikami Partnerów Handlowych wykonującymi usługi na 
podstawie umów cywilnoprawnych (określani dalej jako „Uczestnicy”). 
3. Warunkami przyznania nagrody są: złożenie przez Uczestnika w imieniu Partnera Handlowego 
zamówienia oraz zakup przez Partnera Handlowego, u którego Uczestnik jest zatrudniony na podstawie 
umowy o pracę lub z którym Uczestnik zawarł cywilnoprawną umowę o współpracy, produktów i usług 
firmy SOPHOS, oferowanych przez S4E S.A., spełniających warunki określone w pkt. 5. 
4. W wypadku, gdy Uczestnik jest pracownikiem Partnera Handlowego, udział w Programie musi być 
zaaprobowany przez Partnera Handlowego. W razie sprzeciwu Partnera Handlowego Organizator może w 
każdej chwili wykluczyć Uczestnika z Programu. 
5. Do przyznania nagród w Konkursie kwalifikuje się każdy zakup w ramach zatwierdzonego projektu w 
portalu partnerskim Sophos, wyłącznie zawierający na jednej fakturze XG Firewall od minimum modelu 
XG115 lub klaster urządzeń XG Firewall wraz z odpowiadającą modelowi nową, minimum roczną 
subskrypcją Enterprise Guard – odnowienia subskrypcji nie podlegają Konkursowi.  
6. Uczestnik może uzyskać wiele nagród w czasie trwania Programu po każdorazowym spełnieniu 
wymogów regulaminu programu.  
7. Wartość nagradzanych zamówień i nagroda jaką Uczestnik otrzyma: 
 
SOPHOS Firewalli XG 115/125/135/w Gra TOTEM o wartości 80 zł  
SOPHOS XG 210 / 230 / 310 / 330 Gra CATAN o wartości 120 zł  
SOPHOS 430 / 450 / 550                Gra WSIĄŚĆ DO POCIĄGU: EUROPA o wartości 180 zł  
SOPHOS XG 650/ XG 750               Gra GREAT WESTERN TRAIL o wartości 190 zł  

UWAGA: W programie są brane pod uwagę tylko zamówienia złożone w S4E od 12.10.2020 do  
23.10.2020 roku włącznie.  

8. Program sprzedażowy: Jesienne granie z S4E i Sophos organizowany jest przez S4E S.A. z 
siedzibą w   Warszawie, ul. Bokserska 66, 02-690 Warszawa, KRS 0000034998, NIP 676-21-80-819, 
REGON 356267368. 
9. Nagrodą w programie jest gra planszowa o wartościach przedstawionych w punkcie 7. 
Prawo do nagrody może być realizowane wyłącznie po przesłaniu mailem na 
adres  marceli.matczak@s4e.pl następujących danych: imienia i nazwiska, numeru faktury zakupowej od 
S4E S.A.. 
10. Udziałowi w Programie podlegają tylko projekty zarejestrowane w systemie partnerskim 
SOPHOS i zaakceptowane przez opiekuna z SOPHOS.  
11. Przekazanie nagród odbędzie się do 14 dni roboczych od daty zakończenia Programu. 
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12. O przyznaniu Nagrody Uczestnik zostanie powiadomiony poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres 
e-mail podany przez Uczestnika. 
13. Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną. 
14. Uczestnik, któremu została przyznana Nagroda nie może przenieść jej praw na osoby trzecie. 
15. Przystępując do programu Uczestnicy wyrażają zgodę na zasady Programu i akceptują niniejszy 
Regulamin. 
16. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia programu z niniejszym 
Regulaminem, służy każdemu Uczestnikowi programu w ciągu 7 dni od daty przyznania nagród. 
17. Reklamacja dopuszczalna jest w formie e-mailowej lub pisemnej skierowanej na adres do 
korespondencji. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez S4E S.A. w ciągu 14 dni od otrzymania. 
Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi w formie e-mailowej lub pisemnej, na adres podany przez 
Uczestnika, składającego reklamację. 
18. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. 
19. S4E S.A. zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w 
Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników. 
20. Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o zmianie danych umożliwiających przekazanie 
nagrody. S4E nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych danych 
uniemożliwiających jego identyfikację. 
21. Dla zwycięzców Programu nieprowadzących działalności gospodarczej Organizator nie jest 
zobowiązany do obliczenia, pobrania i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy od osób 
fizycznych, a jedynie do sporządzenia i przekazania Uczestnikom Programu i właściwemu urzędowi 
skarbowemu informacji o uzyskanym przez Uczestnika Programu przychodzie z tego tytułu. 
22. Dla zwycięzców programu prowadzących działalność gospodarczą wartość otrzymanych przez 
Uczestników nagród stanowi dla nich przychód z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej i podlega 
opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zwycięzca programu jest zobowiązany 
samodzielnie obliczyć i odprowadzić podatek dochodowy od osób fizycznych do właściwego urzędu 
skarbowego.  

DANE OSOBOWE 
23.Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych Uczestników (administratorem 

danych osobowych) jest S4E S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Bokserska 66, 02-690 Warszawa, KRS 
0000034998, NIP 676-21-80-819,REGON 356267368, której akta rejestrowe przechowywane są w 
Sądzie Rejonowym dla m. stoł. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS o kapitale 
zakładowym 1.737.171 zł w całości wpłaconym, S4E S.A. jako administrator danych osobowych, 
gromadzi w związku z programem następujące dane osobowe („Dane osobowe”):  

− imię (imiona) i nazwisko;  
− dane kontaktowe wskazane przez Uczestnika;  
− zawarcie umowy o pracę lub umowy o współpracy z Partnerem Handlowym S4E S.A.  
− adres, numer PESEL, NIP, adres zameldowania, adres właściwego urzędu skarbowego – w 

wypadku pracowników Partnerów i osób nieprowadzących działalności gospodarczej 
współpracujących na podstawie umów cywilnoprawnych; 

24. Wypełniając zgłoszenie Uczestnicy wyrażają wolę udziału w programie i po przesłaniu zgłoszenia 
konkursowego stają się Uczestnikami programu. Podanie przez Uczestnika danych ma charakter 
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dobrowolny, jednak nie podanie ich zgodnie z zakresem określonym przez Organizatora uniemożliwi 
wzięcie udziału w programie. 

25. Organizator gromadzi Dane osobowe Uczestników w celu przeprowadzenia niniejszego programu, 
wyłonienia zwycięzców, a następnie w celu realizacji nagród oraz w celu wypełnienia obowiązków 
wynikających z odrębnych przepisów prawa. Organizator nie będzie przetwarzać Danych osobowych 
w innych celach, niezgodnych z celami opisanymi powyżej, o ile ich przetwarzanie nie będzie 
wymagane przez prawo lub o ile Organizator nie zostanie przez Uczestnika upoważniony do ich 
przetwarzania. 

26. Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez S4E Danych osobowych jest oparte na 
podstawie wynikającej z art. 6 ust. 1 pkt b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 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 ("RODO"), tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, 
której stroną jest osoba, której dane dotyczą,   

27. Organizator może przekazywać Dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych 
w niniejszym dokumencie oraz poniżej: 

− Spółkom lub osobom, z którymi Organizator ma zawartą umowę współpracy w zakresie serwisu 
systemu CRM oraz w zakresie rachunkowości i obsługi finansowej („Przetwarzający dane”). 
Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych przez nie z Organizatorem umów do 
stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić 
Dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez 
Organizatora.  

− Organy nadzorujące, organy władzy i inne osoby trzecie. Ponieważ jest to niezbędne dla realizacji 
celów wskazanych powyżej  oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem, Dane osobowe 
mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom 
podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub 
podmiotom udzielającym świadczeń. 

28. Organizator zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa zarówno techniczne jak 
i organizacyjne, aby chronić dane osobowe Uczestników. Dane osobowe będą przechowywany 
przez Organizatora i Przetwarzających dane, tylko i wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji 
programu oraz tylko i wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są 
gromadzone tj. przez okres trwania programu oraz przez okres pełnych 5 lat kalendarzowych od 
zakończenia roku kalendarzowego w którym program był realizowany i w którym Uczestnicy 
otrzymali nagrody. 

29. Uczestnikom przysługują prawa w zakresie ochrony Danych osobowych. Zgodnie z obowiązującym 
prawem o ochronie danych, Uczestnik jest uprawniony do wniesienia skargi do właściwego organu 
nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

30. Ponadto, Uczestnik ma prawo do: 
− żądania dostępu do Danych osobowych: osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do 

uzyskania od Organizatora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli 
ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. Organizator dostarczy Uczestnikowi 
na żądanie kopię Danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o 
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które Uczestnik się zwróci, Organizator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z 
kosztów administracyjnych. 

− sprostowania danych: Uczestnik ma prawo do sprostowania Danych osobowych, które jego 
dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Uczestnik ma prawo 
żądania uzupełnienia niekompletnych Danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie 
dodatkowego oświadczenia. 

− ograniczenia przetwarzania Pani/Pana Danych osobowych: w takim przypadku, Organizator 
wskaże na żądanie Uczestnika te Dane i ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i 
wyłącznie do określonych celów.  

− przenoszenia danych: pod pewnymi warunkami Uczestnik ma prawo otrzymać w 
ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego 
Dane osobowe jego dotyczące, które zostały dostarczone Organizatorowi oraz Uczestnik ma Pan 
prawo przesłać te Dane osobowe innemu podmiotowi bez przeszkód ze strony Organizatora. 

− sprzeciwu: w pewnych okolicznościach Uczestnik ma prawo w dowolnym momencie wnieść 
sprzeciw - z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Uczestnika - wobec przetwarzania go 
dotyczących Danych osobowych, a na Organizatorze ciążyć może obowiązek zaprzestania 
przetwarzania takich Danych osobowych. 

Gorąco zapraszam do udziału w programie. 
Zapraszam do kontaktu. 
 
Marceli Matczak 
Security / SDN Business Development Manager 
+48 785 051 978 
marceli.matczak@s4e.pl
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