Wymień walutę i odbierz NOK
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: "Regulaminem" lub "Regulaminem Promocji")
określa warunki i zasady promocji pod nazwą „Wymień walutę i odbierz NOK” (zwanej
dalej: "Promocją"). Regulamin Promocji udostępniany jest na stronie:
https://www.walutomat.pl/landing/12urodziny .
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. Promocja nie łączy się z innymi promocjami organizowanymi przez Organizatora.
5. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie
obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu cywilnego.
6. Serwis zawiera treści chronione prawem autorskim oraz dobra niematerialne chronione
prawem własności intelektualnej, które nie mogą być powielane ani rozpowszechniane
w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniego uzyskania pisemnego zezwolenia
Organizatora.
7. Udział w Promocji jest dobrowolny.
8. Promocja ma charakter otwarty dla wszystkich osób, które spełniają warunki określone
w Regulaminie, z zastrzeżeniem zdania następnego. W Promocji nie mogą uczestniczyć
pracownicy lub współpracownicy Organizatora, a także członkowie ich najbliższych
rodzin (przez co rozumie się małżonka, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo,
przysposobionych i przysposabiających oraz osoby pozostające w faktycznym pożyciu
z wyżej wymienionymi osobami).
9. Obowiązkiem każdej osoby będącej Uczestnikiem Promocji jest zapoznanie się z
Regulaminem Promocji i przestrzeganie jego zasad.
10. Przystąpienie do Promocji jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się przez
Uczestnika z treścią niniejszego Regulaminu Promocji i jego akceptacją.
11. Uczestnikiem Promocji może być osoba, spełniająca warunki wskazane w § 3
niniejszego Regulaminu Promocji.

12. Promocja polega na tym, że Uczestnik po spełnieniu warunków określonych
Regulaminem, otrzymuje świadczenie pieniężne wskazane w § 4 niniejszego
Regulaminu Promocji.
13. Organizator może wprowadzić zmiany w niniejszym Regulaminie w trakcie trwania
Promocji. Zmienione warunki Regulaminu zostaną udostępnione na stronie
internetowej https://www.walutomat.pl/landing/12urodziny . Wprowadzone zmiany
obowiązują od daty ogłoszenia zmienionego Regulaminu, zgodnie ze zdaniem
poprzednim. Data zmiany Regulaminu zostanie wskazana również w treści Regulaminu.
Zmiany niniejszego Regulaminu nie będą miały zastosowania do osób, które przystąpiły
do Promocji przed datą wprowadzenia zmiany.
14. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia Promocji
w każdej chwili.

§ 2. Czas trwania Promocji
Promocja trwa od 24.11.2021 r. do wyczerpania limitu świadczeń pieniężnych określonych
w § 4 pkt. 7 Regulaminu („Okres trwania Promocji”), ale nie dłużej niż do 8.12.2021 r .
§ 3. Uczestnik Promocji
Uczestnikiem może być każda osoba fizyczna, która:
1. ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
2. posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
3. do dnia rozpoczęcia Okresu trwania Promocji nie była Użytkownikiem Serwisu to
znaczy nie posiadała w nim konta jako osoba fizyczna, prawna lub jednostka
organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej oraz
4. w Okresie trwania Promocji spełni łącznie poniższe warunki:
a. zarejestruje w Serwisie konto Użytkownika poprzez formularz rejestracyjny
na
specjalnie
dedykowanej
stronie:
https://www.walutomat.pl/landing/12urodziny .
b. za pośrednictwem Serwisu dokona zakupu / sprzedaży walut o
równowartości przekraczającej 500 jednostek USD/EUR/GBP/CHF.
§ 4. Zasady Promocji
1. Świadczeniem pieniężnym przydzielanym w ramach Promocji, dla Uczestnika, który
spełnił warunki określone w § 3 niniejszego Regulaminu Promocji jest 100 (sto)
koron norweskich (NOK) brutto (dalej jako: „Świadczenie pieniężne”). Świadczenie
pieniężne nie będzie przyznawane wszystkim Uczestnikom, którzy spełnią

warunki określone w § 3 niniejszego Regulaminu Promocji. Świadczenie
pieniężne otrzyma 100 pierwszych Uczestników, którzy spełnili warunki określone w
§ 3 niniejszego Regulaminu Promocji.
2. Łączna wysokość Świadczeń pieniężnych przydzielanych w ramach Promocji 10000
(sześć tysięcy) koron norweskich (NOK) brutto.
3. Łączna liczba Świadczeń pieniężnych przydzielanych w ramach Promocji jest
ograniczona i wynosi 100 (słownie: sto) sztuk.
4. Świadczenia pieniężne będą przekazywane uprawnionym Uczestnikom w Okresie
Promocji oraz po zakończeniu Okresu Promocji, według kolejności spełnienia
warunków uprawniających do otrzymania Świadczenia pieniężnego, jednak nie
później niż do 24 grudnia 2021 r.
5. Organizator poinformuje o ewentualnym wyczerpaniu liczby Świadczeń
pieniężnych przed zakończeniem Okresu Promocji za pośrednictwem strony
internetowej https://www.walutomat.pl/landing/12urodziny
6. Przekazanie świadczenia pieniężnego nastąpi na rachunek płatniczy uprawnionego
Uczestnika Promocji prowadzony w Serwisie.
7. Przed przyznaniem Świadczenia pieniężnego Organizator dokona weryfikacji
spełnienia przez Uczestnika Promocji warunków udziału w Promocji oraz warunków
otrzymania Świadczenia pieniężnego.
8. Uczestnikowi Promocji nie przysługuje uprawnienie do przeniesienia prawa do
Świadczenia pieniężnego na osobę trzecią.
9. Świadczenia pieniężne nie mogą być wymienione na gotówkę ani na nagrody
rzeczowe.
10. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
wolna od opodatkowania jest wartość nieodpłatnych świadczeń, o których mowa w
art. 20 ust. 1 w/w ustawy, otrzymanych od świadczeniodawcy w związku z jego
promocją lub reklamą – jeżeli jednorazowa wartość tych świadczeń nie przekracza
kwoty 200 zł.
§ 5. Prawa i obowiązki Uczestników
Obowiązkiem Uczestnika Promocji jest przestrzeganie zapisów niniejszego Regulaminu
pod rygorem wykluczenia z uczestnictwa w Promocji, w sytuacji naruszenia postanowień
Regulaminu lub innych norm ogólnych, takich jak zachowanie niezgodne z obowiązującym
prawem, normami współżycia społecznego i moralnymi, społecznie nieakceptowanymi
oraz naruszającymi zasady netykiety.

§ 6. Prawa i obowiązki Organizatora
1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Promocji
Uczestników, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu.
2. 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 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.
3. Organizator Promocji nie ponosi odpowiedzialności za:
a. ewentualne problemy techniczne, w szczególności związane z działaniem
dostawców usług internetowych, które mogłyby mieć wpływ na wypełnienie
warunków uczestnictwa w Promocji,
b. połączenia internetowe, w szczególności za przerwanie, zawieszenie lub
zniekształcenie takiego połączenia mogących spowodować stratę lub
zniszczenie treści przesłanych drogą elektroniczną,
c. jakichkolwiek problemów wynikających z działania bankowych serwisów
internetowych, szkody, jakie mogą wystąpić w systemach komputerowych
Uczestników w związku z interakcjami z bankowymi serwisami
internetowymi.
§7. Dane Osobowe
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Currency One SA (NIP:
7831684097, REGON: 301920555, Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w
Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000402723), ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań.
2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych Uczestnik może
kontaktować się z Inspektorem ochrony danych na adres iod@currency-one.com.
3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami prawa,
zwłaszcza z przepisami Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych).
4. Administrator będzie przetwarzać dane osobowe Uczestników Promocji w celu:

a. realizacji Promocji zgodnie z niniejszym Regulaminem tj. w celu przyjęcia
zgłoszeń, wyłonienia zwycięzców oraz wydania Nagrody na podstawie art. 6
ust. 1 lit. b RODO;
b. wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa ciążących na
Administratorze m.in. w związku z przyznawanymi nagrodami na podstawie
art. 6 ust 1. lit. c RODO;
c. dochodzenia lub ochrony ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi
roszczeniami co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do wzięcia udziału
w Promocji oraz później do wydania Nagrody.
6. Dane osobowe Uczestników Promocji będą przetwarzane przez okres niezbędny do
realizacji w celu realizacji Promocji zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz przez
okres przewidziany przepisami prawa, w tym dotyczącym rozliczenia Promocji oraz
przedawnienia roszczeń.
7. Odbiorcami danych osobowych Uczestników Promocji mogą być: podmioty
świadczące usługi pocztowe, serwisowe, podmioty obsługujące sieci informatyczne
Administratora, podmioty świadczące usługi doradcze, księgowe, konsultacyjne,
audytowe.
8. Każdemu Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo dostępu do treści podanych
przez siebie danych osobowych, prawo do ich sprostowania, przenoszenia, żądania
ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, złożenia sprzeciwu wobec ich
przetwarzania oraz złożenia skargi do organu nadzorczego.
9. Dane Uczestników Promocji nie będą przekazywane poza Europejski Obszar
Gospodarczy i nie będę przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
10. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym
obowiązków i uprawnień związanych z ich pozyskiwaniem i przetwarzaniem,
zawarte
są
w
informacji
zamieszonej
na
stronie:
https://www.walutomat.pl/politykaprywatnosci/.
§8. 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 Walutomat.pl
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 „Promocja: Wymień walutę i odbierz NOK”.
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 roszczeń́ 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
6. W przypadku wątpliwości interpretacyjnych Uczestnik powinien zwrócić się do
Organizatora o wyjaśnienie postanowień regulaminu.

