1. Akcja promocyjna (AKCJA) skierowana jest do nowych klientów ING Banku Śląskiego (BANK),
którzy otrzymali kod rejestracyjny uprawniający do otrzymania licencji na oprogramowanie.
2. Przedmiotem AKCJI jest 90-dniowa, dwustanowiskowa licencja trial na oprogramowanie
Kaspersky Internet Security 2012 (dalej LICENCJA TRIAL).
3. LICENCJA TRIAL nie jest przeznaczona do sprzedaży i udostępniania osobom trzecim. Może
byd użytkowana legalnie tylko i wyłącznie przez osoby, które otrzymały kod rejestracyjny od
BANKU i dokonały rejestracji poprzez niniejszy serwis.
4. Aby otrzymad LICENCJĘ TRIAL, należy dokonad rejestracji na stronie znajdującej się pod
adresem http://akcja.kaspersky.pl/ingbank (dalej SERWIS), podając wszystkie wymagane w
formularzu dane, w tym kod rejestracyjny otrzymany od BANKU oraz adres e-mail, na jaki
zostanie przesłany kod aktywacyjny do LICENCJI TRIAL .
5. LICENCJA TRIAL będzie działad przez 90 dni, pod warunkiem, że jej aktywacja nastąpi nie
później niż w przeciągu 7 dni od daty dokonania rejestracji w SERWISIE.
6. Firma Kaspersky Lab Polska jako dostawca oprogramowania zastrzega sobie prawo do
nieprzesyłania kodu aktywacyjnego do LICENCJI TRIAL w przypadku:
 podania fikcyjnych danych w formularzu rejestracyjnym (lub, gdy zachodzi podejrzenie,
że dane nie są autentyczne)
 niepodania wszystkich wymaganych w formularzu danych
 niezaakceptowania warunków niniejszego regulaminu
7. Firma Kaspersky Lab Polska jako producent oprogramowania zastrzega sobie prawo do
możliwości zablokowania LICENCJI TRIAL w przypadku nieprzestrzegania (złamania)
postanowieo umowy licencyjnej oprogramowania dostarczonego w ramach AKCJI.
8. Akceptując niniejszy regulamin Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych
osobowych przez firmę Kaspersky Lab Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie (42-200)
przy ulicy Krótkiej 27A, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) w celach związanych z dostarczeniem
kodu aktywacyjnego, świadczeniem usługi pomocy technicznej, w tym także na
otrzymywanie drogą elektroniczną informacji marketingowych. Użytkownik przez cały czas
przetwarzania danych ma prawo do ich wglądu oraz poprawiania.

