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Regulamin promocji 

1. Czas trwania wydarzenia i zapisy. Od 1 kwietnia do 30 czerwca, 2022 roku, Uczestnicy mogą 

wziąć udział w promocji MSI „Eye Love Cinema” („Wydarzenie”) – do wyczerpania zapasów. 

Aby wziąć udział w konkursie, należy wykonać następujące kroki: 

 

i) Kupić jeden (1) lub więcej kwalifikujących się produktów MSI od partnerów MSI 

biorących udział w promocji i zarejestrować swój produkt w MSI Member Center. Przy 

braku wcześniejszej rejestracji, należy założyć nowe konto członkowskie MSI na stronie 

https://register.msi.com/home/login. Producenci oryginalnej marki i klienci I-café nie są 

partnerami MSI biorącymi udział w Wydarzeniu.  

ii) Można zarejestrować więcej niż jeden (1) kwalifikujący się produkt, aby otrzymać więcej 

nagród, w miarę wyczerpywania się zapasów. KAŻDY UCZESTNIK BĘDZIE MÓGŁ 

ODEBRAĆ NAJWYŻEJ DWIE (2) NAGRODY. Należy przejść na stronę rejestracji 

produktu i zarejestrować swój kwalifikujący się produkt, wybierając linię produktów i 

promocję „Eye Love Cinema”. Rejestracja i odbiór nagród muszą zostać zakończone 

najpóźniej 14 lipca 2022 r. Rejestracja na Wydarzenie zostanie automatycznie zamknięta 

w przypadku wcześniejszego zakończenia Wydarzenia z powodu wyczerpania zapasów – 

Uczestnik zostanie powiadomiony przy próbie rejestracji. 

iii) Należy dostarczyć kopię dowodu zakupu w celu weryfikacji przez MSI. Dokumentacja 

musi zawierać zdjęcie etykiety z numerem seryjnym modelu na produkcie, fakturę z nazwą 

modelu MSI, datą i nazwą sklepu/sprzedawcy. Faktura musi być wystawiona pomiędzy 

1 kwietnia a 30 czerwca 2022 roku. Jeśli będzie to konieczne, MSI może poprosić 

o dostarczenie wycinka opakowania z numerem seryjnym produktu. 

iv) Uczestnik promocji musi wyrazić zgodę na Warunki Uczestnictwa w Wydarzeniu 

i oczekiwać na rozpatrzenie zgłoszenia przez MSI. Jeśli MSI stwierdzi, że Uczestnik 

spełnia wszystkie kryteria kwalifikacyjne, kupon cyfrowy (patrz poniżej) zostanie wysłany 

na zarejestrowany adres e-mail Uczestnika. Weryfikacja może potrwać do 14 dni 

roboczych. Niekompletne informacje dotyczące rejestracji na Wydarzenie mogą 

spowodować wydłużenie czasu przetwarzania do czternastu (14) dni roboczych, jeżeli 

wymagane będzie dostarczenie dodatkowych informacji. Fizyczna dostawa przedmiotu 

odbioru może potrwać do ośmiu (8) tygodni lub dłużej ze względu na odprawę celną. MSI 

NIE ZEZWALA NA ZMIANĘ IMIENIA I NAZWISKA, TELEFONU I ADRESU 

ODBIORCY PO DOKONANIU REJESTRACJI – UCZESTNICY MUSZĄ PODAĆ 

PRAWDZIWE I DOKŁADNE INFORMACJE PODCZAS REJESTRACJI. 
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I. Przedmiot do odbioru: 

- Jedna (1) karta podarunkowa Netflix o wartości 30 USD. Obowiązuje ograniczona 

liczba kuponów.  

II. Kwalifikujące się produkty MSI:   

Kwalifikujący się 

model 
Nazwa modelu 

Monitor 

Summit MS321UP 

Modern MD241P 

Modern MD241PW 

Modern MD241P Ultramarine 

Modern MD271P 

Modern MD271PW 

Modern MD271QP 

Modern MD271QPW 

Modern MD271CP 

Modern MD271CPW 

Komputery typu 

All-in-One 

Modern AM241 11M (Core i7, Core i5, Core i3) 

Modern AM241P 11M (Core i7, Core i5, Core i3) 

Modern AM241T 11M (Core i7, Core i5, Core i3) 

Modern AM241TP 11M (Core i7, Core i5, Core i3) 

Modern AM242 11M (Core i7, Core i5, Core i3) 

Modern AM242P 11M (Core i7, Core i5, Core i3) 

Modern AM242TP 11M (Core i7, Core i5, Core i3) 

Modern AM271 11M (Core i7, Core i5, Core i3) 

Modern AM271P 11M (Core i7, Core i5, Core i3) 

PRO AP241 11M (Core i7, Core i5, Core i3) 

PRO AP241Z 5M (R7 & R5 & R3) 
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III. Kraje kwalifikujące się (32) : Tajwan, Chiny, Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Włochy, 

Polska, Estonia, Łotwa, Litwa, Turcja, Bułgaria, Cypr, Grecja, Rumunia, Serbia, Stany 

Zjednoczone, Kanada, Indie, Malezja, Wietnam, Filipiny, Tajlandia, Bahrajn, Egipt, 

Arabia Saudyjska, Kuwejt, Oman, Katar, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Jemen, Izrael. 

IV. Wydarzenie jest przeznaczone wyłącznie dla uprawnionych użytkowników końcowych, a 

nie dla przedsiębiorstw. MSI, podmioty powiązane z MSI, spółki zależne, producenci, 

partnerzy biznesowi, dystrybutorzy, hurtownicy, odsprzedawcy, sprzedawcy detaliczni, 

pracownicy I-Cafe lub agencji oraz ich najbliższe rodziny nie są uprawnieni do udziału w 

Wydarzeniu. 

V. MSI zachowuje prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie bez 

wcześniejszego powiadomienia, z zastrzeżeniem wszelkich zaleceń organów 

regulacyjnych. 

VI. Uczestnicy muszą mieć ukończone 18 lat. Promocja jest nieważna, jeśli stanowi tak prawo 

właściwe. 

 

2. Polityka prywatności. W trakcie procesu zapisu się na Wydarzenie i rejestracji produktu MSI 

może poprosić Uczestnika o podanie informacji, które mogą, w zależności od sytuacji, 

obejmować m.in. Twój adres e-mail, imię i nazwisko, numer seryjny produktu, kod nagrody, 

informacje o zakupie i inne dobrowolnie podane przez Uczestnika informacje. Ponadto MSI 

może pośrednio zbierać informacje od Uczestnika za pomocą plików cookie lub analityki 

wbudowanej w stronę internetową. Zebrane przez MSI informacje będą wykorzystane 

w następujący sposób: do przeprowadzenia tego Wydarzenia, do weryfikacji uprawnień 

Uczestnika, do skontaktowania się z nim w razie potrzeby, do zapewnienia, że nagroda(y) 

może(ą) zostać wysłana do Uczestnika, do przechowywania zarejestrowanych danych 

produktu tak długo, jak długo istnieje stała relacja między Użytkownikiem i spółką MSI (np. 

kiedy Uczestnik korzysta z usług spółki MSI, takich jak gwarancja, powiadomienia eDM, itp.) 

oraz do wykorzystania wyłącznie do wewnętrznych badań rynku w celu opracowania lepszych 

produktów i usług. Informacje o Uczestniku nie będą udostępniane osobom trzecim, 

z wyjątkiem: i) podmiotów przetwarzających dane, takich nasi dostawcy usług internetowych 

i dostawcy stron internetowych spółki MSI, w celu umożliwienia nam realizacji niniejszego 

Wydarzenia; lub ii) w przypadku zgłaszania lub reagowania na faktyczne lub podejrzewane 

naruszenie obowiązującego prawa organom prawnym i regulacyjnym, takim jak sądy lub 

policja, w niezbędnym zakresie. 

Ze względu na międzynarodowy charakter naszej działalności, przekazujemy informacje 

w ramach grupy MSI oraz stronom trzecim, jak wspomniano powyżej, w związku z celem 

określonym w niniejszych warunkach. W związku z tym możemy przekazywać informacje 

do krajów, w których obowiązują inne prawa i wymogi dotyczące ochrony danych niż te, które 

obowiązują w kraju, w którym znajduje się Uczestnik.  

Dalsze szczegóły dotyczące sposobu, w jaki dane mogą być wykorzystywane i przetwarzane, 

są wyszczególnione w polityce prywatności MSI, dostępnej pod adresem 
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https://pl.msi.com/page/privacy-policy. Polityka Prywatności MSI stanowi część niniejszego 

Regulaminu i jest niniejszym uwzględniona przez odniesienie z pełną mocą i skutkiem.  

3. Subskrypcja eDM. Możesz zostać poproszony o dołączenie do listy e-mailingowej MSI eDM, 

aby otrzymywać informacje o nowościach produktowych lub aktualizacjach usług MSI. Jeśli 

nie chcesz zapisać się na tę listę, nie zaznaczaj pola wyboru „zapisz się” lub podobnego. 

4. Licencja Uczestnika. W odniesieniu do wszelkich materiałów, które Uczestnik może nam 

dostarczyć w związku z tym Wydarzeniem, w tym, bez ograniczeń, zdjęć, filmów wideo, 

recenzji, treści, komentarzy, opinii i innych materiałów pisemnych, w zależności od przypadku 

(zwanych łącznie „Materiałami Dostarczonymi”), Użytkownik niniejszym udziela firmie MSI 

i jej  spółkom zależnym na całym świecie oraz podmiotom stowarzyszonym, bezterminowej, 

nieodwołalnej, wolnej od opłat, w pełni opłaconej, ogólnoświatowej, podlegającej 

sublicencjonowaniu, licencji na użytkowanie, reprodukcję, kopiowanie, rozpowszechnianie 

i dystrybucję, tworzenie dzieł pochodnych, publiczne wyświetlanie i prezentowanie, 

wykonywanie oraz wykorzystywanie Materiałów Dostarczonych w sposób zgodny z prawem 

i na zasadach ustalonych przez MSI oraz podlegający Polityce Prywatności MSI. 

5. Oświadczenia i gwarancje Uczestnika.     Uczestnik niniejszym oświadcza i gwarantuje, że: 

i) Podane przez niego informacje są dokładne i prawdziwe; 

ii) Posiada pełną władzę, zdolność, moc i prawo do zapisu na to Wydarzenie oraz złożenia 

wymaganej licencji, oświadczenia i gwarancji zgodnie z niniejszym Regulaminem;  

iii) Uzyskał i będzie utrzymywać wszelkie stosowne zgody, zezwolenia, pozwolenia, 

licencje i zrzeczenia niezbędne do udzielenia powyższych licencji MSI i jej spółkom 

zależnym; oraz 

iv) Zapisując się do udziału w tym Wydarzeniu, przestrzega wszystkich obowiązujących 

przepisów prawa. 

6. Odszkodowanie ze strony Uczestnika. Uczestnik będzie bronił, zabezpieczał i chronił spółkę 

MSI, jej podmioty stowarzyszone, następców, cesjonariuszy, dyrektorów i agentów przed 

wszelkimi zobowiązaniami, szkodami, wyrokami, kosztami, wydatkami i opłatami (w tym 

uzasadnionymi opłatami adwokackimi) wynikającymi z roszczeń, dochodzeń, sporów 

sądowych lub innych działań prawnych lub administracyjnych podejmowanych przez osoby 

trzecie, wynikających z lub związanych z faktycznym lub domniemanym naruszeniem przez 

Uczestnika jakichkolwiek oświadczeń, gwarancji, zobowiązań zawartych w niniejszym 

Regulaminie. 

7. Potwierdzenie i zgoda Uczestnika. Uczestnik niniejszym przyjmuje do wiadomości i zgadza 

się na poniższe: 

i) MSI zastrzega sobie wyłączne i uznaniowe prawo: 

i) do ostatecznego i rozstrzygającego stwierdzenia, czy uczestnik w dobrej wierze 

spełnił wymagania dotyczące Wydarzenia. Dla celów ilustracyjnych, bez 

ograniczania jakichkolwiek innych warunków, MSI może zdyskwalifikować 

uczestników: a) jeśli zapisy na Wydarzenie lub rejestracja produktu są 

niekompletne, b) jeśli nie zostały spełnione wymogi kwalifikacji do Wydarzenia, 

takie jak obowiązująca linia produktów lub ograniczenia regionalne; c) jeśli 

https://www.msi.com/page/privacy-policy
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dostarczone dokumenty są sfałszowane, oszukańcze lub nieważne; d) jeśli do 

wejścia lub ukończenia zapisów na Wydarzenie użyto automatycznych kodów, 

skryptów, wtyczek lub innych środków; e) jeśli Uczestnik nie posiada zdolności 

prawnej do zapisu na to Wydarzenie, lub f) jeśli popełniono lub rzekomo 

popełniono czyny przestępcze lub nielegalne w celu zapisania się na to 

Wydarzenie. 

ii) do wymiany nagrody na przedmioty o podobnej wartości bez uprzedniego 

powiadomienia; 

iii) do zmiany, usunięcia lub dodania treści do niniejszego Regulaminu 

bez wcześniejszego powiadomienia; 

ii) MSI nie jest odpowiedzialne i nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec 

jakiejkolwiek osoby za jakiekolwiek straty, niezadowolenie lub szkody wynikające 

z nagrody i jej wykorzystania. Zwycięzcy nie będą wnosić żadnych roszczeń wobec 

MSI. 

iii) MSI zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za opóźnienia, błędne dostarczenie, utratę 

lub niepowodzenie w dostarczeniu zawiadomienia o wygranej z powodu 

mechanicznych, technicznych, elektronicznych, komunikacyjnych, telefonicznych, 

komputerowych, sprzętowych, internetowych lub programowych błędów, usterek lub 

awarii jakiegokolwiek rodzaju. W takim przypadku zwycięzca bezwarunkowo zrzeka 

się prawa do nagrody i wszelkich związanych z nią rekompensat. 

8. Wyłączenie gwarancji MSI. NAGRODA(Y) MSI SĄ DOSTARCZANE W STANIE, 

W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ, BEZ JAKICHKOLWIEK WYRAŹNYCH LUB 

DOROZUMIANYCH GWARANCJI, W TYM GWARANCJI PRZYDATNOŚCI 

HANDLOWEJ, NIENARUSZALNOŚCI LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO 

CELU.  

9. Ograniczenie odpowiedzialności. W NAJWIĘKSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM 

PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO FIRMA MSI NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI 

WOBEC UŻYTKOWNIKA Z TYTUŁU JAKICHKOLWIEK ROSZCZEŃ (BEZ 

WZGLĘDU NA SPOSÓB ICH POWSTANIA, CZY TO NA PODSTAWIE UMOWY, 

GWARANCJI, ZANIEDBANIA LUB INNEGO CZYNU NIEDOZWOLONEGO, 

NARUSZENIA JAKICHKOLWIEK OBOWIĄZKÓW USTAWOWYCH LUB W INNY 

SPOSÓB) ZA SZKODY SPECJALNE, WYNIKOWE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, 

KARNE LUB PRZYKŁADOWE, PRZEWIDYWALNE LUB NIE, W TYM MIĘDZY 

INNYMI ZA UTRACONE ZYSKI, PRZYCHODY, WARTOŚĆ FIRMY LUB KOSZTY 

WYMIANY.  

10. Inne postanowienia. Niniejszy Regulamin podlega i jest interpretowany zgodnie z prawem 

Tajwanu, bez względu na konflikt z zasadami prawa, a wszelkie spory wynikające z Imprezy 

i niniejszych warunków będą rozstrzygane przez Sąd Okręgowy w Tajpej, Tajwan. Każde 

postanowienie unieważnione przez właściwy sąd zostanie usunięte, a pozostałe warunki 

pozostaną w pełnej mocy. Niewyegzekwowanie przez MSI jakiegokolwiek prawa 

wynikającego z niniejszego Regulaminu nie będzie uznawane za zrzeczenie się go. MSI nie 

ponosi odpowiedzialności za niewykonanie umowy z powodu okoliczności pozostających 

poza jego kontrolą. Niniejszy Regulamin nie może być scedowany lub w inny sposób 
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przekazany przez Użytkownika na rzecz jakiejkolwiek strony trzeciej; wszelkie 

nieautoryzowane cesje są nieważne. Niniejszy Regulamin stanowi całość porozumienia 

pomiędzy stronami w odniesieniu do Imprezy i zastępuje wszelkie wcześniejsze porozumienia, 

komunikaty, oświadczenia lub dyskusje, ustne lub inne.  

11. Karta podarunkowa Netflix. Karty podarunkowe Netflix można zrealizować tylko wtedy, gdy 

adres IP użytkownika i adres rozliczeniowy znajdują się w tym samym kraju. W przeciwnym 

razie karty podarunkowe nie będą mogły zostać wykorzystane. Zapoznaj się z warunkami 

odbioru zależnymi od kraju, w którym przebywasz. Więcej informacji można znaleźć w 

Centrum pomocy Netflix. 

Centrum pomocy Netflix: https://help.netflix.com/   

 

 

□ W pełni rozumiem treść Regulaminu i zgadzam się na jego postanowienia.   

□ Wyrażam zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie i przetwarzanie przez MSI moich danych 

osobowych w celach marketingowych i zgodnie z warunkami Polityki Prywatności MSI 

https://www.msi.com/page/privacy-policy. 
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