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REGULAMIN PROMOCJI: 

PODPIS ELEKTRONICZNY DLA OBYWATELI 
UKRAINY 

 

1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”), określa warunki i zasady na jakich odbywa się promocja 

pod nazwą „PODPIS ELEKTRONICZNY DLA OBYWATELI UKRAINY”, (dalej: „Promocja”). 

2. Organizatorem Promocji jest Enigma Systemy Ochrony Informacji sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 

ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS 

pod numerem KRS 0000160395, NIP: 5261029614, REGON: 011149535, wysokość kapitału 

zakładowego: 28 718 500 zł, (dalej: „Organizator”). 

3. Promocja polega na przyznaniu rabatu w wysokości 50% na zakup produktów określonych w pkt. 6. 

Rabat przyznawany jest od cen regularnych. Kod rabatowy uprawniający do skorzystania z Promocji 

dostępny jest na stronie internetowej Organizatora pod adresem www.cencert.pl oraz w Punktach 

obsługi Klienta, których lista dostępna jest na ww. stronie internetowej.  

4. Promocja trwa od 01.03.2022 do 30.06.2022. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia albo 

skrócenia okresu trwania Promocji. 

5. Warunki skorzystania z Promocji: warunkiem skorzystania z promocji jest posiadanie obywatelstwa 

ukraińskiego oraz potwierdzającego ten fakt Paszportu wydanego przez władze Ukrainy. 

6. Produkty objęte Promocją: wszystkie rodzaje Kwalifikowanego podpisu elektroniczny będącego w 

aktualnej ofercie CenCert tj.: Podpis elektroniczny kwalifikowany na karcie, Podpis elektroniczny 

kwalifikowany w chmurze – rSign, (dalej: Usługi zaufania). 

7. Skorzystanie z Promocji następuje poprzez wpisanie kodu rabatowego w miejscu do tego 

przeznaczonym podczas dokonywania zakupu w sklepie internetowym Organizatora pod adresem 

www.cencert.pl.  

8. Do procesu aktywacji usługi konieczny jest dostęp do aktywnej skrzynki e-mail.  

9. Organizator zastrzega sobie prawo zweryfikowania posiadania przez osobę zainteresowaną 

skorzystaniem z Promocji uprawnienia do skorzystania z Promocji przed wydaniem Usługi zaufania 

objętej Promocją. Weryfikacja odbędzie się w trakcie czynności związanych z wydaniem Usługi 

zaufania przez uprawnionego Inspektora ds. rejestracji i będzie polegała na sprawdzeniu dokumentu 

tożsamości uprawniającego do skorzystania z Promocji. 

10. W przypadku, gdy weryfikacja, o której mowa w pkt. 9 powyżej przebiegnie negatywnie (tj., okaże 

się, że osoba korzystająca z Promocji nie jest do skorzystania z niej uprawniona), Organizator nie 

wyda Usługi zaufania i zobowiązany będzie do zwrotu ceny sprzedaży. W celu uzyskania zwrotu ceny 

sprzedaży osoba, która dokonała zakupu niezgodnie z niniejszym Regulaminem, winna przesłać 

wiadomość na adres Organizatora wskazany w pkt. 14, zawierającą: numer faktury oraz numer 

rachunku bankowego do dokonania zwrotu środków. W odpowiedzi Organizator przesyła fakturę 

korygującą. Ww. osoba potwierdza fakt otrzymania faktury poprzez odesłanie wiadomości e-mail 

http://www.cencert.pl/
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o treści zawierającej takie potwierdzenie. Organizator dokonuje zwrotu środków w terminie 7 dni 

od potwierdzenia otrzymania faktury korygującej na rachunek bankowy podany zgodnie 

z postanowieniami niniejszego ustępu.    

11. Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi, w szczególności z innymi kodami 

rabatowymi.  

12. Rabatu nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy. 

13. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe korzystanie z Promocji. 

14. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać Organizatorowi drogą elektroniczną na 

adres biuro@cencert.pl. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji prosimy o podanie opisu 

przyczyn uzasadniających reklamację. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 od dnia ich 

otrzymania przez Organizatora. Procedura reklamacyjna przyjęta przez Organizatora nie narusza w 

żaden sposób uprawnień uczestnika Promocji określonych w powszechnie obowiązujących 

przepisach. 

15. Udział w Promocji oznacza akceptację postanowień Regulaminu. 

16. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnej przyczyny rozumianej jako: 

a) zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizację przeprowadzania Promocji, 

wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki Organizatora i uczestników Promocji, 

b) zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizację sprzedaży Usług objętych promocją, 

c) zmiana terminu obowiązywania Promocji, 

d) zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub 

organizacyjnymi. 

Zmiana Regulaminu nie wpływa na zakupy produktów objętych Promocją dokonane przed 

wprowadzeniem zmiany. 

17. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej https://www.cencert.pl/podpis-elektroniczny-

dla-obywateli-ukrainy/ oraz w Punktach Obsługi Klienta, których lista dostępna jest w zakładce: 

„GDZIE ODEBRAĆ PODPIS” pod adresem https://www.cencert.pl/punkty-rejestracji/.  

18. Administratorem danych osobowych osób korzystających z Promocji jest Organizator. Dane 

osobowe uczestników Promocji są związane z realizacją usług zaufania i będą zbierane 

i przetwarzane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w szczególności Rozporządzenie 

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 oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 

danych osobowych. Informacja administratora danych jest zawarta w Polityce prywatności 

dostępnej pod adresem https://www.cencert.pl/polityka-prywatnosci/. 

19. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie 

powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. 
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