REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ
pod nazwą:
„Uwolnij moc wygrywania”
zwaną dalej „Akcją promocyjna” lub „Regulaminem”
I.

Postanowienia ogólne

1. Inicjatorem i pomysłodawcą Akcji promocyjnej jest Hewlett Packard Enterprise Polska Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie, przy ul. Szturmowej 2A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział
Gospodarczy, pod numerem KRS 0000544932, NIP: 5213689844, REGON: 360849156, o
kapitale zakładowym 1.120.000 zł, BDO:000012604 (zwana dalej „HPE”),
2. Organizację, przeprowadzenie i obsługę Akcji promocyjnej HPE powierzył spółce Pro Duct By
Business Friends Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jankowskiej 10, wpisanej do
rejestru przedsiębiorców, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod Nr KRS 0000004049, NIP: 5212852041,
REGON: 012998450, o kapitale zakładowym 201 000 zł (zwanej dalej „Pro Duct” lub
„Organizator”).
3. Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa jest o:
a. Autoryzowanym Dystrybutorze HPE - należy przez to rozumieć następujące podmioty:
-AB S.A. z siedzibą w Magnicach, ul. Europejska 4, 55-040 Magnice, NIP: 8951628481
-ALSO Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Daniszewska 14, 03-230 Warszawa,
NIP: 5272726825
-Exclusive Networks Poland S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Zawiła 61, 30-390 Kraków, NIP:
5252728815
b. Uczestniku Akcji promocyjnej lub Uczestniku– należy przez to rozumieć pracownika
Partnera Handlowego HPE prowadzącego zakup i sprzedaż produktów HPE (bez względu na
podstawę prawną tego zatrudnienia, w tym również na podstawie umów cywilnoprawnych, np.
umowy zlecenia, umowy o dzieło, zamieszkałego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
który ukończył osiemnasty rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych) lub
osobę fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, świadczącą na rzecz
Partnera Handlowego HPE na podstawie umowy cywilnoprawnej usługi polegające na
sprzedaży produktów HPE (zwanych dalej „Handlowcami”), którzy prawidłowo zgłoszą się do
Akcji promocyjnej na Stronie Internetowej oraz spełnią pozostałe warunki udziału w Akcji
promocyjnej określone Regulaminem.
c. Partnerze Handlowym HPE lub Partnerze – należy przez to rozumieć przedsiębiorcę,
będącego (na podstawie odrębnie zawartej umowy) Partnerem Handlowym HPE
prowadzącym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą, w ramach której:
• dokonuje zakupu produktów marki HPE na terenie Rzeczpospolitej Polskiej od
Autoryzowanych Dystrybutorów HPE;
• nie prowadzi sprzedaży detalicznej;
• prowadzi odsprzedaż produktów marki HPE na rynku komercyjnym na rzecz
użytkowników końcowych, którzy nabywają te produkty w celach innych niż ich
dalsza odsprzedaż.
d. Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy dokument wraz z jego późniejszymi
zmianami.
e. Stronie internetowej - należy przez to rozumieć stronę internetową pod adresem
https://www.hpego.pl/uwolnijmocwygrywania/
f. Produkty promowane w Akcji promocyjnej – należy przez to rozumieć serwery HPE z
procesorem AMD: HPE ProLiant oraz HPE SimpliVity: DL325, DL345, DL365, DL385, albo
Apollo 2000 Gen10 Plus, Apollo 6500 Gen10 Plus .
4. Akcja promocyjna stanowi przedsięwzięcie marketingowe mające na celu wyłonienie i
nagrodzenie w drodze rywalizacji Handlowców najefektywniej zamawiających i sprzedających
Produkty promowane w Akcji promocyjnej, a tym samym zwiększenie ich zainteresowania
sprzedażą produktów marki HPE i AMD oraz wzrost profesjonalnej aktywności zawodowej
Handlowców.
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5. Regulamin jest wiążący dla HPE, Pro Duct i Handlowców, reguluje zasady i warunki uczestnictwa
w Akcji promocyjnej, prawa i obowiązki Organizatora i HPE oraz prawa i obowiązki Handlowców.
6. Przystępując do udziału w Akcji promocyjnej Handlowiec zobowiązany jest oświadczyć poprzez
formularz zgłoszeniowy znajdujący się na Stronie Internetowej, że zapoznał się z treścią
Regulaminu i akceptuje jego treść oraz, że uzyskał zgodę Partnera Handlowego HPE (tj. swojego
pracodawcy lub osoby bezpośrednio przełożonej nad Handlowcem) na udział w Akcji promocyjnej.
7. Prawo udziału w Akcji promocyjnej przysługuje wyłącznie podmiotom spełniającym warunki
określone niniejszym Regulaminem. Z chwilą rozwiązania umowy partnerskiej z HPE w toku
trwania Akcji promocyjnej, Uczestnicy zatrudnieni lub współpracujący z danym Partnerem
Handlowym HPE tracą prawo udziału w Akcji promocyjnej. W takim wypadku byli Uczestnicy tracą
prawo do nagrody, a jeśli nagrodę już otrzymali, Organizator może żądać zwrotu nagrody bądź jej
równowartości. W opisanym przypadku Organizator oraz HPE nie będą ponosić żadnej
odpowiedzialności z tego tytułu, w tym odpowiedzialności odszkodowawczej.
8. Poza postanowieniami zawartymi w niniejszym Regulaminie, obowiązujące dla Handlowców będą
także komunikaty i informacje w sprawie przebiegu Akcji promocyjnej, pochodzące od HPE lub
Organizatora przekazane za pomocą poczty elektronicznej.
9. Treść Regulaminu jest dostępna w siedzibie HPE i Organizatora. Treść wszelkich komunikatów i
informacji w sprawie przebiegu Akcji promocyjnej podawana będzie do wiadomości Handlowców
poprzez ich zamieszczenie na Stronie Internetowej. Jeśli w Regulaminie nie zastrzeżono inaczej,
wszelka korespondencja dotycząca Akcji promocyjnej będzie prowadzona za pośrednictwem
Strony Internetowej oraz poczty email na adresy podane przez Handlowców lub określone w
wypełnionym przez nich formularzu zgłoszeniowym.
10. Akcja promocyjna trwa w okresie od 4 marca 2022 r. do 30 czerwca 2022 r. lub do
wyczerpania się puli nagród, o której mowa w pkt V. 3. Regulaminu, w zależności od tego,
które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej (zwany dalej: „Okres trwania Akcji promocyjnej”).
Wyniki kwalifikujące do akcji promocyjnej będą zliczane od 1 marca 2022 r. do 30 czerwca 2022 r.
Jest to okres, w którym można dokonywać zgłoszeń (rejestracji) do Akcji promocyjnej. W
przypadku wcześniejszego wyczerpania się puli nagród Akcja promocyjna ulega zakończeniu, a
Organizator poinformuje o tym Uczestników za pośrednictwem Strony internetowej.
11. Organizator zastrzega sobie prawo przedłużenia okresu trwania Akcji promocyjnej.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie, o których to
zmianach poinformuje Handlowców za pośrednictwem poczty elektronicznej z należytym
wyprzedzeniem. Z zastrzeżeniem ust. 7 powyżej, zmiany nie będą miały wpływu na prawa nabyte
przez Uczestników, chyba, że będą wynikały z powszechnie obowiązujących polskich przepisów
prawa, wyroków sądów powszechnych lub ostatecznych decyzji organów administracji . W takiej
sytuacji Uczestnicy będą zobowiązani do dopełnienia wszelkich wskazanych przez Organizatora
czynności, celem zadośćuczynienia nałożonym na nich obowiązków.
13. W Akcji promocyjnej nie mogą brać udziału pracownicy i osoby współpracujące z HPE, AMD,
pracownicy albo współpracownicy Autoryzowanych Dystrybutorów HPE lub Pro Duct (bez
względu na podstawę prawną zatrudnienia lub podjętej współpracy) oraz członkowie najbliższej
rodziny tych pracowników i współpracowników.
14. Organizator zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji o pozbawieniu Handlowca prawa do
udziału w Akcji promocyjnej w przypadku naruszenia przez tego Handlowca Regulaminu, a także
w przypadku postępowania Handlowca naruszającego dobre obyczaje handlowe. Wykluczony
Handlowiec traci prawo do nagrody, a jeśli nagrodę już otrzymał, Organizator może żądać zwrotu
nagrody bądź jej równowartości. W opisanym przypadku Organizator oraz HPE nie będą ponosić
żadnej odpowiedzialności z tego tytułu, w tym odpowiedzialności odszkodowawczej.
15. Uczestnik Akcji promocyjnej traci prawo do udziału w Akcji promocyjnej w przypadku, gdy w
trakcie trwania Akcji promocyjnej stosunek pracy tego Uczestnika z Partnerem wygasł lub został
rozwiązany z jakichkolwiek przyczyn, albo gdy rozwiązana została lub wygasła umowa, na
podstawie której Uczestnik świadczył usługi lub inny rodzaj świadczenia cywilnoprawnego.
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16. Zamierzeniem Organizatora oraz HPE ani celem Akcji promocyjnej nie jest utrudnianie dostępu do
rynku innym podmiotom oferującym do sprzedaży wyroby odpowiadające rodzajowo produktom
oferowanym przez HPE (dalej: „Innym Podmiotom”), w szczególności warunki udziału w Akcji
promocyjnej oraz warunki zdobywania nagród nie są w żaden sposób uzależnione od liczby
produktów Innych Podmiotów, do sprzedaży których doprowadzi lub które zamówi Uczestnik
zarówno w okresie trwania Akcji promocyjnej, jak i po jej zakończeniu.
II.

Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe Uczestników Akcji promocyjnej są przetwarzane przede wszystkim w celu jego
przeprowadzenia.
2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest HPE. Wszelkie szczegóły na temat tego, w
jaki
sposób
HPE
przetwarza
dane
osobowe
znajdują
się
pod
adresem:
https://www.hpe.com/pl/pl/legal/privacy.html.
III.

Zasady udziału w Akcji promocyjnej

1. Uczestnikami Akcji promocyjnej mogą być wyłącznie Handlowcy zamawiający i kupujący u
Autoryzowanych Dystrybutorów HPE Produkty promowane w Akcji promocyjnej w okresie jej
trwania, którzy spełnią warunki określone w niniejszym Regulaminie.

2. W Akcji promocyjnej może wziąć udział kilku Handlowców od danego Partnera Handlowego HPE.
3. Zgłoszenie udziału w Akcji promocyjnej możliwe jest w Okresie trwania Akcji promocyjnej i
wymaga spełnienia łącznie następujących czynności:
• wypełnienie formularza zgłoszeniowego na Stronie Internetowej, co wymaga podania
niezbędnych danych osobowych oraz informacji dotyczących zatrudnienia oraz
• złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z treścią Regulaminu oraz oświadczenia o
następującej treści” „Potwierdzam, że uzyskałam/-łem zgodę mojego pracodawcy lub
bezpośredniego przełożonego na wzięcie udziału w Akcji promocyjnej”.
• zarejestrowanie zamówionych Promowanych produktów w Akcji promocyjnej dokonanych przy
udziale Uczestnika (podanie nazwy produktu, numeru zamówienia, liczby zamówionych
Produktów, daty zamówienia oraz numeru OPG).
Zgłoszenie powinno być dokonane najpóźniej do 30 czerwca 2022 r. z zastrzeżeniem pkt I. 12
Regulaminu. Zgłoszenie po tym terminie nie będzie przyjęte do Akcji promocyjnej.

4. Formularz

zgłoszeniowy
na
https://www.hpego.pl/uwolnijmocwygrywania/zakup.html
uzupełniając wszystkie obowiązkowe pola.

Stronie
Internetowej
należy wypełnić zgodnie z prawdą

5. Po dokonaniu zgłoszenia Uczestnik otrzyma na adres e-mail podany w formularzu potwierdzenie
dokonania zgłoszenia.

6. Każde zgłoszenie zostanie zweryfikowane przez HPE. Po weryfikacji zgłoszenia Organizator
poinformuje Uczestnika o statusie zgłoszenia.

7. Zgłoszenie oraz prawo do udziału w Akcji promocyjnej nie mogą być przeniesione na inny podmiot
trzeci.

8. HPE lub Organizator mogą dokonywać weryfikacji przesłanych informacji i skontrolować
prawdziwość przekazywanych przez Uczestników danych.
IV.
1.

Ustalanie wyników Akcji promocyjnej. Kryteria przyznawania nagród

Nagrodę w Akcji promocyjnej otrzymają Uczestnicy, którzy w okresie jej trwania jako pierwsi
(zgodnie z zasadą kto pierwszy ten lepszy) spełnią wszystkie warunki jej otrzymania, z
zastrzeżeniem pkt V.3 Regulaminu.
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2.

Nagrodę w Akcji promocyjnej mogą otrzymać Uczestnicy, którzy zarejestrują na Stronie
internetowej zamówione Produkty promowane w Akcji promocyjnej dokonane przy ich udziale w
czasie trwania Akcji promocyjnej.
V.

Nagrody

1. Nagrody w Akcji promocyjnej zostały podzielone na dwie kategorie:
• Kategoria I: do wyboru
o Mi Handheld Vacuum Cleaner Light
o Logitech G PRO X GAMING HEADSET
o Nawilżacz powietrze PHILIPS HU4801/01
o Logitech MX Keys – klawiatura bezprzewodowa
o Grill węglowy Smokey Joe® Premium 37 cm
o Drukarka POLAROID Hi-print
• Kategoria II: do wyboru
o JBL Charge 5
o Apple TV 4K 64GB (2021)
o JBL Bar 2.0 All-in-One
o Chłodziarka CANDY CWCEL 210 N
o Newell Power Station Asvala 220 V 41600 mAh PD 45 W
o KODAK Luma 75 Mini Projektor
2. Uczestnik może otrzymać nagrodę w czasie trwania Akcji promocyjnej według zasady:
•
•

za zamówienie i zarejestrowanie 1 szt. Produktów promowanych w Akcji promocyjnej –
Uczestnik uzyskuje prawo do wybrania jednej nagrody z Kategorii I (do wyboru)
za zamówienie i zarejestrowanie 2 szt. Produktów promowanych w Akcji promocyjnej –
Uczestnik uzyskuje prawo do wybrania jednej nagrody z Kategorii II (do wyboru)

3. Pula nagród przeznaczonych do wydania w Akcji promocyjnej jest ograniczona. Informacja o
aktualnej puli nagród w danej kategorii jest dostępna na Stronie Internetowej Akcji promocyjnej i
jest bieżąco aktualizowana.
4. Z zastrzeżeniem pkt 3 powyżej, Uczestnik może dokonać wyboru nagrody w dowolnym momencie
trwania Akcji promocyjnej. Wybór nagrody może nastąpić spośród kategorii, które są dostępne dla
Uczestnika (biorąc pod uwagę łączną liczbę dotychczas zamówionych Produktów promowanych w
Akcji promocyjnych). W przypadku wyczerpania się puli nagród w poszczególnych Kategoriach,
Uczestnik może dokonać wyboru nagrody biorąc pod uwagę dostępne dla niego kategorie nagród,
w których pula nadal nie została jeszcze wyczerpana.
Dla przykładu: jeśli Uczestnik zamówił i zarejestrował 2 Produkty premiowane w Akcji promocyjnej
to ma prawo do wybrania jednej nagrody z Kategorii II lub dwóch nagród z Kategorii I
5. Uczestnicy od jednego Partnera HPE mogą otrzymać nagrodę za zamówienie łącznie do max. 2
serwerów HPE z procesorem AMD z danego OPG. Jedno zamówienie może zostać
zarejestrowane tylko jeden raz. Jeśli przy dokonywaniu zamówienia Produktów premiowanych w
Akcji promocyjnej zaangażowanych było dwóch lub więcej Uczestników, zgłoszenia (rejestracji)
tego zamówienia do Akcji promocyjnej może dokonać tylko jeden z tych Uczestników.
6. W przypadku, gdy w trakcie realizowania Nagrody, Organizator nie ma możliwości zapewnienia
Uczestnikowi zamawianej Nagrody, Organizator zastrzega sobie prawo wysłania do Uczestnika
zamiennika Nagrody, czyli innego modelu zamówionego produktu, o parametrach nie gorszych niż
zamówiony przez Uczestnika produkt, którego wartość rynkowa brutto nie przekracza wartości
produktu zamówionego. Jeśli Organizator nie może zaproponować takiego zamiennika, poszukuje
innego produktu, o innych parametrach oraz innej wartości rynkowej brutto i przedstawia nową
propozycję Uczestnikowi. Jeżeli Uczestnik nie zaakceptuje takiego innego produktu
zaproponowanego przez Organizatora, Uczestnik musi wybrać inną nową Nagrodę.
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7. Organizator zastrzega sobie prawo do żądania zwrotu nagrody bądź jej równowartości przez
nagrodzonego Uczestnika w przypadku, gdy Uczestnik w przeciągu 3 miesięcy od momentu, w
którym Produkty te stały się dostępne i możliwe było zrealizowanie ich zakupu od
Autoryzowanego dystrybutora HPE, nie dokona zakupu wszystkich Produktów zarejestrowanych
w Akcji promocyjnej na podstawie dokonanych u Autoryzowanego dystrybutora HPE zamówień.
8. Nagrody lub zamienniki Nagród, o których mowa w ust. 6 powyżej nie podlegają wymianie na
ekwiwalent pieniężny. Uczestnikom nie przysługuje również prawo do zastrzeżenia szczególnych
właściwości nagród lub zmiany sposobu ich wydania.
9. Nagrody są opodatkowane na zasadach ogólnych wynikających z obowiązujących przepisów
prawa. Organizator oraz HPE nie ponosi odpowiedzialności za skutki nie wywiązywania się przez
Uczestników z ich obowiązków podatkowych.
10. Handlowcy biorący udział w Akcji promocyjnej jako osoby fizyczne nieprowadzące działalności
gospodarczej otrzymają od Organizatora informację PIT-11 uwzględniającą wszystkie zdobyte
świadczenia w 2022 roku. Warunkiem otrzymania w Akcji promocyjnej nagrody przez www.
Handlowców jest wcześniejsze przekazanie Organizatorowi danych do dokonania prawidłowych
rozliczeń podatkowych, tj. wypełnienia informacji PIT-11. Informacja PIT-11 zostanie przesłana do
właściwego dla Uczestnika urzędu skarbowego najpóźniej do dnia 31.01.2023 roku, natomiast do
Uczestnika – do dnia 28.02.2023 roku. Handlowiec powinien dokonać rozliczenia podatku
dochodowego w zeznaniu za 2022 rok, w którym świadczenia powinny zostać wykazane, jako
dochód z innych źródeł (art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).
11. Nagrody otrzymane przez Handlowców biorących udział w Akcji promocyjnej jako osoby fizyczne
prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, stanowią przychód podlegający podatkowi
dochodowemu od osób fizycznych. Tacy Handlowcy powinni dokonać we własnym zakresie
rozliczenia otrzymanych nagród (świadczeń) w ramach przychodów z prowadzonej działalności.
12. Informacje niezbędne do wystawienia informacji PIT-11 oraz dane do wysyłki nagrody Uczestnicy
mogą
przekazać
wypełniając
formularz
przesłany
przez
Organizatora
(https://www.hpego.pl/uwolnijmocwygrywania/zakup.html).
13. Nagrody zostaną przekazane Uczestnikom za pośrednictwem firmy kurierskiej najpóźniej do 30
dni od zakończenia Akcji promocyjnej (fakt wysłania nagrody zostanie potwierdzony Uczestnikowi
drogą mailową) na adres podany w formularzu, o którym mowa w pkt. V. 12. Regulaminu.
14. Fakt wręczenia nagrody Uczestnikowi zostanie potwierdzony przez Organizatora protokołem
odbioru nagrody, wskazującym nagradzanego Uczestnika Akcji promocyjnej, wartość oraz datę
wręczenia nagrody. Odbiór nagrody musi zostać potwierdzony na piśmie przez Uczestnika Akcji
promocyjnej.
15. W razie zmiany przepisów prawa lub zmiany interpretacji takich przepisów dokonanej przez
upoważnione organy, HPE i Pro Duct zastrzegają sobie prawo do zmiany zasad przyznawania
nagród i związanych z tym postanowień Regulaminu dotyczących rozliczania podatku od nagród
uzyskanych w ramach Akcji promocyjnej. HPE i Pro Duct nie ponoszą odpowiedzialności za
wynikłe wskutek zmiany przepisów prawa bądź ich interpretacji oraz wszelkie dodatkowe wydatki
Uczestników Akcji promocyjnej stanowiące skutek obowiązków podatkowych i innych ciężarów
publiczno-prawnych.
VI.

Postępowanie reklamacyjne

1.

Uczestnikom przysługuje prawo złożenia reklamacji w związku z udziałem w Akcji promocyjnej.

2.

Reklamację należy złożyć u Organizatora drogą mailową na adres kontakt@hpego.pl najpóźniej
w ciągu 7 dni od dnia zakończenia Akcji promocyjnej. Reklamacje złożone po terminie nie będą
rozpatrywane. Reklamacja powinna wskazywać reklamującego Uczestnika, wskazanie przyczyny
reklamacji wraz z uzasadnieniem oraz żądanie określonego zachowania się przez Organizatora.

3.

Uczestnik składający reklamację zobowiązany jest złożyć wraz z reklamacją wszelkie dokumenty
niezbędne do jej rozpatrzenia i stanowiące poparcie twierdzeń reklamującego Uczestnika.
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Organizator może zażądać od reklamującego Uczestnika przedstawienia dodatkowych
dokumentów.

4.

Decyzje rozstrzygające prawidłowo zgłoszone reklamacje podejmuje Organizator. Organizator
poinformuje droga mailową Uczestnika zgłaszającego reklamację o sposobie jej załatwienia w
terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Decyzje te są ostateczne i nie przysługuje od nich
odwołanie.
VII.

Postanowienia końcowe

1. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem lub interpretacją niniejszego
Regulaminu, Organizator oraz HPE mają prawo do dokonania jego wiążącej wykładni.
2. HPE, Pro Duct ani inne podmioty współpracujące przy przeprowadzeniu Akcji promocyjnej nie
ponoszą żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem przez Uczestników
nieprawdziwych danych, informacji, bądź innego typu nieprawidłowości po stronie Uczestników.
3. HPE, Organizator ani inne podmioty współpracujące przy przeprowadzeniu Akcji promocyjnej nie
ponoszą odpowiedzialności za połączenia internetowe. W szczególności HPE i Organizator nie
ponoszą odpowiedzialności za przerwanie, zawieszenie, zniekształcenie takiego połączenia z
przyczyn leżących po stronie uczestnika lub dostawcy Internetu. Jakiekolwiek roszczenia z tego
tytułu nie będą uwzględniane.
4. Odpowiedzialność, jaką może ponieść HPE z jakiegokolwiek tytułu w związku z niniejszą Akcją
promocyjną, ograniczona jest do strat rzeczywistych oraz do kwoty 15 000 PLN.
5. HPE nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania Organizatora sprzeczne z
postanowieniami niniejszego Regulaminu. Ponadto, odpowiedzialność HPE z tytułu rękojmi oraz
gwarancji zostaje wyłączona.
6. Uczestnicy ponoszą bezpośrednią odpowiedzialność za rozliczenie i opłacenie obowiązujących
ich należności podatkowych i ubezpieczeniowych wynikających z udziału w Akcji promocyjnej.
7. Akcja promocyjna ma zastosowanie wyłącznie do produktów HPE lub wsparcia sprzedaży na
„Terytorium” Uczestnika, co oznacza (a) EOG + Szwajcarię, w razie rejestracji Uczestnika w
dowolnym kraju w ramach tego obszaru; lub (b) poza EOG + Szwajcarię, kraju, w którym firma
Uczestnika jest zarejestrowana. HPE zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy dotyczącej
uczestnictwa w tej Akcji promocyjnej ze skutkiem natychmiastowym i bez prawa do
odszkodowania, w razie prowadzenia sprzedaży przez Uczestnika poza Terytorium Uczestnika.
8. HPE oczekuje od Uczestników Akcji promocyjnej przestrzegania najwyższych standardów
uczciwości we wszystkich działaniach biznesowych. HPE ma politykę zerowej tolerancji
względem jakichkolwiek
form przekupstwa, korupcji, wymuszeń, łapówek i malwersacji.
Wszystkim Uczestnikom Akcji promocyjnej surowo zabrania się obiecywania, oferowania,
upoważniania, wręczania lub przyjmowania jakichkolwiek korzyści, bezpośrednio lub pośrednio
poprzez stronę trzecią, w celu uzyskania lub utrzymania działalności gospodarczej, nawiązania
relacji biznesowych z jakąkolwiek osobą, lub w inny sposób uzyskania niedozwolonych korzyści.
Dla celów niniejszego Regulaminu, „korzyść” obejmuje, lecz nie ogranicza się do prezentów lub
upominków, przysług, imprez rozrywkowych czy posiłków, niezależnie od ich wartości.
9. Uczestnicy Akcji promocyjnej, a także ich przedstawiciele i pracownicy zgadzają się przestrzegać
wszystkich obowiązujących przepisów antykorupcyjnych, w tym amerykańskiej Ustawy o
zagranicznych praktykach korupcyjnych (Foreign Corrupt Practices Act, FCPA) oraz brytyjskiej
Ustawy o przeciwdziałaniu korupcji i łapownictwu (Bribery Act), zbiorczo nazwanych „przepisami
antykorupcyjnymi”. Oprócz przepisów antykorupcyjnych mogą istnieć inne przepisy prawa
obowiązującego lokalnie lub przepisy odnoszące się do upominków i rozrywki względem
urzędników państwowych i/lub podmiotów komercyjnych. Dołączając do Akcji promocyjnej,
Uczestnik potwierdza i zgadza się, że nie dokona żadnej zapłaty ani nie przekaże jakiejkolwiek
korzyści, nie zaoferuje, nie obieca ani nie przekaże korzyści finansowej lub jakiejkolwiek innej,
bezpośrednio lub pośrednio komukolwiek, z zamiarem uzyskania lub utrzymania działalności
gospodarczej lub w inny sposób uzyskania niedozwolonej korzyści biznesowej. Uczestnik
przyjmuje także do wiadomości i zgadza się, że każdy z jego przedstawicieli i pracowników, którzy
będą uczestniczyć w Akcji promocyjnej musi być poinformowany i wyrazić zgodę na
przestrzeganie niniejszego Regulaminu.

6

10. HPE zabrania Uczestnikom, ich przedstawicielom lub pracownikom, oferowania lub dawania
pieniędzy lub upominków, niedozwolonych prowizji/łapówek lub rozrywki jakiemukolwiek
pracownikowi HPE w niewłaściwym celu, polegającym w szczególności na wpłynięciu na
podjęcie działań. Pracownicy HPE zobowiązują się do stosowania podobnych wytycznych.
Wymóg opisany w niniejszym ustępie obejmuje również członków rodzin uczestników i
pracowników HPE.
11. Niniejszy Regulamin oraz wszelkie usługi i towary świadczone lub dostarczone w ramach realizacji
Akcji promocyjnej są przedmiotem importu, eksportu, sankcji i embarg oraz przepisów
obowiązujących w Stanach Zjednoczonych, Unii Europejskiej i ustanawianych przez rządy
krajowe („międzynarodowe prawo handlowe”). Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania
wszystkich obowiązujących przepisów międzynarodowego prawa handlowego oraz uzyskiwania
wszelkich wymaganych zezwoleń, nie jest również uprawniony do podejmowania żadnych
transakcji w ramach niniejszej Akcji promocyjnej lub transakcji z krajami podlegającymi sankcjom
lub embargom (obecnie są to: Kuba, Iran, Korea Północna, Sudan, Syria, Rosja i krymskie
terytorium Ukrainy) lub z osobami albo podmiotami objętymi sankcjami.
12. Uczestnik zobowiązuje się wypełniać i przestrzegać wszelkich postanowień programów zgodności
HPE (HPE compliance programs) oraz Kryteriów Dystrybucji Selektywnej HPE (HPE Selective
Distribution Criteria), dostępnych w serwisie HPE Partner Ready Portal a także warunków umowy
HPE Partner Agreement.
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