
1. 
Definicje: 
1) „Akcja” – akcja „Milion Drzew z HPE”; 
2) „HPE” – Hewlett Packard Enterprise Polska Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie, ul. Szturmowa 2A, 02-678 Warszawa, nr KRS: 
0000544932, NIP: 5213689844, Regon: 360849156.

2. 
Organizatorem Akcji jest HPE.

3.  
HPE jest zaangażowana w działania mające na celu równoważenie emisji gazów 
cieplarnianych polegające na inwestycjach w projekty ograniczania emisji CO2. 

4. 
Celem Akcji jest redukcja śladu węglowego obejmującego emisję dwutlenku 
węgla, metanu, podtlenku azotu i innych gazów cieplarnianych, wyrażonego  
w ekwiwalencie CO2 oraz propagowanie działań równoważących emisje gazów 
cieplarnianych. 

5.  

Intencją HPE jest dawanie przykładu i zachęcanie klientów i partnerów HPE  
do podejmowania we własnym zakresie działań mających na celu redukcję śladu 
węglowego oraz poszerzanie wiedzy pracowników, partnerów i klientów poprzez 
akcję edukacyjną ukierunkowaną na ukazanie roli ekosystemów leśnych, reguł 
nimi rządzących jak i roli leśnictwa w procesie redukcji negatywnego wpływu 
ludzkiej cywilizacji.

6.  
W ramach Akcji HPE planuje wystąpić z lokalną inicjatywą sadzenia drzew, 
które pozwalają w znaczący sposób zredukować ślad węglowy oraz ograniczają 
zjawisko suszy zwiększając retencję wodną.

7.  
Za zakup produktów HPE z określonej linii produktów, HPE zobowiązuje się do 
sfinansowania i zorganizowania posadzenia drzew w ilości wynikającej z zasad 
Akcji.

8. 
W pierwszym okresie trwania Akcji – od 1 września 2020 r. do 31 października 
2020 r. – premiowane sadzeniem drzew będą, dokonane w tym okresie, zakupy 
macierzy dyskowych, w ilości 1 drzewo za 1 TB przestrzeni dyskowej, z następu-
jących linii produktów: 
1) HPE Primera, 
2) HPE Nimble, 
3) HPE 3PAR, 
4) HPE XP, 
5) HPE Apollo 4000, 
6) HPE SimpliVity, 
7) HPE StoreOnce, 
8) HPE MSA, 
9) HPE StoreEver, 
10) HPE StoreEasy.

9. 
HPE może w każdym czasie zmienić linie produktowe, za zakup których będą 
dokonywane nasadzenia drzew, przez zmianę niniejszych Zasad, opublikowa-
nych na stronie www.miliondrzewzhpe.pl.

10.  
HPE może wprowadzać okresowo wyższe przeliczniki, zwiększające ilość 
sadzonych drzew.

Zasady akcji  
„Milion Drzew z HPE”

11. 
HPE może wprowadzać okresowo dodatkowe przeliczniki za zakup strategicznych linii 
produktowych, wyższego poziomu wsparcia, zastosowania HPE GreenLake etc.

12. 
Nasadzenia drzew będą się odbywały raz w roku – w październiku. I będą obejmowały 
nasadzenia drzew za cały poprzedni rok obowiązywania Akcji, od poprzednich nasadzeń. 

13. 
Nasadzenia będą prowadzone w miejscu ustalonym w porozumieniu ze specjalistycznym 
doradcą.

14. 
Specjalistyczny doradca dokona doboru sadzonek, które będą dostosowane do miejscowych 
warunków środowiskowych.

15. 
Klienci dokonujący zakupów produktów premiowanych nasadzeniami drzew, otrzymają 
indywidualne certyfikaty z informacją o stopniu redukcji śladu węglowego.

16. 
Klienci, by przystąpić do Akcji muszą zarejestrować się na stronie www.miliondrzewzhpe.pl

17. 
Więcej informacji dotyczących sposobu, w jaki firma HPE wykorzystuje i chroni Twoje dane 
oraz zarządza nimi, można znaleźć w Oświadczeniu HPE o ochronie prywatności. 
Możesz zawsze wycofać lub zmienić swoją zgodę dotyczącą otrzymywania wiadomości 
marketingowych od HPE. Można tego dokonać, korzystając z mechanizmu rezygnacji oraz 
preferencji znajdującego się na dole wiadomości e-mail z informacjami marketingowymi lub 
klikając w ten link.

W razie podania numeru telefonu komórkowego w celu otrzymywania informacji marketingo-
wych należy pamiętać, że mogą obowiązywać opłaty za roaming.

18. 
Do Akcji może przystąpić każdy klient na terenie RP dokonujący zakupów produktów  
i technologii HPE objętych programem.

19.  
Akcja będzie prowadzona do czasu ogłoszenia przez HPE zakończenia Akcji. HPE może  
w każdym czasie zakończyć Akcję.
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