
 
 
 
 

REGULAMIN PROMOCJI „75% taniej na start” 
 
§1. Postanowienia ogólne 
 
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: "Regulaminem") określa warunki i zasady promocji pod nazwą 
 

„75% taniej na start” (zwanej dalej: "Promocją"). Regulamin Promocji udostępniany jest na 
 

stronie: https://www.walutomat.pl/wp-

content/uploads/2018/01/regulamin_promocji_75_procent_taniej_na_start_2018lprabat.pdf . 
 
2. Organizatorem Promocji jest Currency One SA z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Szyperskiej 14, 61- 
 

754 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – 

Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod 

numerem KRS 0000402723, NIP 7831684097, REGON 301920555, kapitał zakładowy 3 450 000 zł 

(w całości wpłacony), zwana dalej: "Organizatorem", będąca operatorem serwisu Walutomat.pl, 

zwanego dalej: "Serwisem". 
 
3. Organizator oświadcza, że Promocja nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, 

loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą działalności 

regulowaną przepisami ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 

2016 r. poz. 471, z późn. zm.). 
 
4. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące 

przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu cywilnego. 

 
 
§2. Zasady promocji 
 
1. Promocja trwa w okresie od dnia 1 lutego 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., zwanym dalej 

"Okresem Trwania Promocji". 
 
2. Promocja przeznaczona jest dla nowych klientów, zwanych dalej "Uczestnikami", tj. podmiotów, 

które przed dniem 1 lutego 2018 r. nie były Użytkownikami Serwisu i w Okresie Trwania 

Promocji dokonają pierwszej rejestracji Konta Użytkownika w Serwisie poprzez formularz 

rejestracyjny na jednej z dedykowanych stron: https://www.walutomat.pl/landing/dolar/, 

https://www.walutomat.pl/landing/euro/, https://www.walutomat.pl/landing/funt/, 

https://www.walutomat.pl/landing/frank/, https://www.walutomat.pl/landing/waluty/.  
 
3. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne. Przystąpienie do Promocji następuje poprzez 

akceptację Regulaminu i oznacza, że Uczestnik zapoznał się z treścią Regulaminu oraz wyraża 

zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Promocji. 
 
4. Promocja polega na obniżeniu o 75 % prowizji pobieranej przez Organizatora od Uczestnika, 

zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji Serwisu, z tytułu pośrednictwa w transakcjach wymiany walut 

przeprowadzonych w Serwisie w wyniku pierwszego realizowanego zlecenia wymiany walut 
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złożonego przez Uczestnika w okresie 6 miesięcy od dnia przystąpienia do Promocji.  

Zrealizowane zlecenie wymiany walut uważa się zlecenie, które zostało wykonane przynajmniej 

w części w wyniku dopasowania ofert na warunkach określonych w regulaminie Serwisu. 
 

5. Organizator zastrzega, że w przypadku anulowania zlecenia wymiany walut po jego częściowej 

realizacji obniżka prowizji, o której mowa w ust. 4 powyżej, nie przysługuje na kolejne 

realizowane zlecenie wymiany walut. 
 
6. Promocja nie łączy się z innymi rabatami i promocjami organizowanymi przez Organizatora. 
 

Jeżeli na jakiejkolwiek innej podstawie Uczestnik uzyska korzystniejszą obniżkę prowizji niż 

wynikającą z niniejszej Promocji, naliczona zostanie obniżka korzystniejsza dla Uczestnika. 

Transakcje wymiany walut przeprowadzane w wyniku kolejnych zleceń wymiany walut złożonych 

przez Uczestnika nie zostaną objęte obniżką prowizji, o której mowa w ust. 4 powyżej. 
 
7. Obowiązkiem Uczestnika jest przestrzeganie zapisów Regulaminu oraz regulaminu Serwisu pod 

rygorem wykluczenia z uczestnictwa w Promocji. 
 
8. W przypadku zaistnienia siły wyższej lub innego zdarzenia, na które Organizator nie ma wpływu, 

Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia, skrócenia, zawieszenia, przerwania lub 

odwołania Promocji. W takim przypadku Organizator poinformuje Uczestników stosownym 

komunikatem zamieszczonym na stronie internetowej Serwisu z 14-dniowym wyprzedzeniem o 

powodach zaistniałych zmian i zaproponuje inną formę promocji, która nie pogorszy 

dotychczasowych warunków uczestnictwa, a w szczególności nie będzie oferować nagrody o 

mniejszej wartości lub gorszej jakości jak pierwotnie przyrzeczona. 
 
9. W Promocji nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora oraz innych podmiotów biorących 

bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Promocji, a także członkowie najbliższych 

rodzin tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, 

rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców, krewnych i powinowatych drugiego 

stopnia i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 

 

 

§3. Dane osobowe 
 

1. Organizator jest administratorem danych osobowych Uczestników w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 

z późn. zm.) i przetwarza je w zakresie i celu przeprowadzenia Promocji. 
 
2. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawienia i 

usunięcia na zasadach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych. 
 
3. Podanie danych osobowych w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie jest dobrowolne, 

lecz niezbędne dla potrzeb przeprowadzenia Promocji. 

 

 



§4. Postępowanie reklamacyjne 
 

1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji w zakresie niezgodności 

przeprowadzenia Promocji z niniejszym Regulaminem. 
 
2. Zasady składania, obsługi oraz rozpatrywania reklamacji związanych z uczestnictwem w Promocji 
 

określone są w regulaminie Serwisu dostępnym pod adresem: 

https://www.walutomat.pl/regulamin/. 
 
3. Reklamacje kierowane za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: kontakt@walutomat.pl 

oraz w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora należy składać z dopiskiem "Reklamacja". 
 
4. Uczestnik w przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji może wystąpić z powództwem do 

właściwego sądu powszechnego. 
 
5. Uczestnik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu 

rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem 

Konsumenckim przy właściwym Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Szczegółowe 

informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich, w tym o dostępie i procedurze 

rozstrzygania sporów znajdują się pod adresem: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php. 

Uczestnik będący Konsumentem ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy 

internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Szczegółowe 

informacje o trybie zgłoszenia znajdują się pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 
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