
 

РЕГЛАМЕНТ АКЦІЇ „Знижка 50% для привітання на 3 місяці” 
 

§1. Загальні положення 
 

1. Цей регламент (далі: "Регламент") визначає умови і правила акції під назвою „Знижка 
50% на привітання на 3 місяці " (далі - "Акція"). 

 
2. Організатором Акції є Currency One SA за місцезнаходженням в Познані за адресою: 

вул. Шиперськей 14, 61 - 754 Познань, яка внесена до реєстру підприємців під 
управлінням окружного суду Познань-Нове місто і Вільда в Познані, VIII економічний 
відділ Національного судового реєстру, під номером KRS 0000402723, NIP 
7831684097, REGON 301920555, статутний капітал 3 450 000 злотих (повністю 
виплачений), називаний далі: "Організатором", що є оператором сервісу 
Walutomat.pl, іменоване надалі: "Сервісом". 

 

3. Організатор заявляє, що Акція не є грою випадковою, лотереєю фантовою, 
взаємною ставкою, лотереєю акційною, грою, результат якої залежить від випадку, 
або будь-якою іншою формою діяльності, регульованою положеннями закону від 19 
листопада 2009 року Про азартні ігри  (Закон. вісник від 2016 р. поз. 471, з пізн. зм.). 

 

4. Використаним в даному Регламенті поняттям, написаним з великої літери, які не 
були визначені окремо, підходить значення відповідно до Регламенту Сервісу, 
розміщеному за адресою https://www.walutomat.pl/regulamin/. 

 
5. Акція призначена для Користувачів Сервісу, тобто: 

a. фізичних осіб, які досягли 18 років і володіють повною правоздатністю, 
 

b. юридичних осіб, 
 

c. організаційних підрозділів, які не мають юридичної особи, але здатні від 
свого імені набувати права і брати на себе зобов'язання  

які мають банківський рахунок, які зробили реєстрацію на сайті. 
 
6. У питаннях, неурегульованих в Регламенті, застосовуються загальноприйняті 

закони, в тому числі положення Цивільного кодексу. 
 
 

§2. Правила акції 
 
1. Акція проводиться з 31 березня 2022 року о 00:01 (дата початку Акції) і 

закінчується 31.07.2023 року о 23:59 (дата закінчення Акції), 
 
2. Акція дійсна для нових клієнтів, іменованих надалі "Учасниками", тобто суб'єктів, які 

з дня старту акції не були Користувачами Сервісу і в період проведення Акції 
здійснять першу реєстрацію облікового запису Користувача в Сервісі через форму 
реєстрації на сайті https://www.walutomat.pl/landing/ukraina. 

 
3. Участь в Акції є добровільною. Приєднання до акції відбувається шляхом прийняття 

умов і означає, що учасник ознайомився зі змістом Регламенту і дає згоду на обробку 
персональних даних для проведення Акції. 

 
4. Акція полягає в зниженні на 50% комісії, що стягується організатором з учасника, 

відповідно до Таблиці Оплат і Комісій Сервісу, у зв'язку з посередництвом в 
операціях обміну валюти, що проводяться в Сервісі в результаті виконаних 
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замовлень на обмін валюти, поданих Учасником протягом 3 місяців з дня вступу до 
Акції. За виконане замовлення обміну валюти вважається замовлення, яке було 
виконано принаймні частково в результаті узгодження пропозицій на умовах, 
зазначених у Регламенті Сервісу. 

 
5. Організатор залишає за собою право, що в разі скасування замовлення на обмін 

валюти після його часткового виконання після закінчення терміну дії акції зниження 
комісії, зазначеного в пункті 4 вище, не буде надано для наступного виконаного 
замовлення на обмін валюти. 
  

6. Акція не поєднується з іншими знижками та акціями, організованими Організатором. 
Якщо на будь-якій іншій основі Учасник отримує більш вигідне зниження комісійних, 
ніж в результаті даної Акції, то для Учасника буде нараховано більш вигідне 
зниження. Операції з обміну валюти, що здійснюються в результаті наступних заявок 
на обмін валюти, поданих учасником після періоду закінчення акції, не покриваються 
зниженням комісії, про який йдеться в пункті 4 вище. 

 
 
 

§3. Права та обов'язки Учасників 
 
Обов'язок Учасника Акції є дотримання положень цього Регламенту під ризиком 
виключення з участі в Акції, у разі порушення положень цього Регламенту або інших норм 
загального призначення, таких як поведінка, несумісна з чинним законодавством, нормами 
суспільної поведінки і моральними, соціально неприйнятні і порушуючими принципи 
етикету. 
 
 

§4. Права та обов'язки Організатора 
 

 
1. Організатор залишає за собою право виключити з участі в Акції Учасників, а в 

крайньому випадку блокувати участь в Акції тих Учасників, які порушують положення 
цього Регламенту  

2. У разі виникнення форс-мажорних обставин або іншої події, на яку організатор не 
впливає, Організатор залишає за собою право продовжити, скоротити, призупинити, 
припинити або скасувати Акцію. У цьому випадку Організатор проінформує Учасників 
про причини змін, що відбулися, і запропонує іншу форму заохочення, яка не 
погіршить існуючі умови участі і, зокрема, не запропонує винагороду меншого 
значення або нижчої якості, як спочатку обіцяно. 

 
3. Організатор Акції не несе відповідальності за: 

 
a. можливі технічні проблеми, зокрема, пов'язані з роботою інтернет-провайдерів, які 

можуть вплинути на виконання умов участі в Акції,  
b. інтернет-з'єднання, зокрема, за переривання, призупинення або спотворення такого 

з'єднання, які можуть призвести до втрати або знищення змісту, відправленого в 
електронному вигляді,  

c. будь-яких проблем, що виникають в результаті роботи банківських інтернет-
сервісів,  

d. ушкодження, які можуть виникнути в комп'ютерних системах учасників у зв'язку із 
взаємодією з банківськими інтернет-сервісами. 



 

 
§5. Персональні дані 

 
 
1. Адміністратором персональних даних є Currency One SA Currency One SA (NIP: 

7831684097, REGON: 301920555, районний Суд м. Познань Нове Място і Вільда в 
Познані, VIII господарський відділ Національного судового реєстру під номером KRS 
0000402723), вул. Шиперська 14, 61-754 Познань.  

2. Обсяг даних, оброблюваних в рамках акції, дорівнює обсягу даних, оброблюваних 
в стандартних умовах регламенту послуги.  

3. Персональні дані в рамках акції будуть оброблятися у зв'язку з участю користувача 
в акції та проведенням можливого процесу подання рекламації.  

4. Обробка персональних даних здійснюється відповідно до законодавства, зокрема 
до положень Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) 2016/679 від 27 
квітня 2016 року. Про захист фізичних осіб у зв'язку з обробкою персональних 
даних та про вільне переміщення таких даних та скасування директиви 95/46/EC 
(загальний регламент Про захист даних). Детальна інформація про обробку 
персональних даних, включаючи обов'язки та повноваження, пов'язані з їх 
отриманням та обробкою, міститься в інформації, розміщеній на веб-сайті: 
https://www.walutomat.pl/polityka-prywatnosci/. 

 
 

§ 6. Дії при виникненні рекламації 
 
 
1. Кожен учасник має право подати рекламацію на невідповідність проведення акції 

цим Регламентом.  
2. Правила подання, обслуговування та розгляду рекламацій, пов'язаних з участю в 

акції, викладені в правилах обслуговування валют, доступних за адресою: 
https://www.walutomat.pl/regulamin/.  

3. Рекламації, надіслані електронною поштою: kontakt@walutomat.pl і в письмовій 
формі на адресу офісу організатора, повинні бути представлені з припискою ,,50% 
знижка на привітання".  

4. Учасник у разі негативного розгляду скарги може звернутися з позовом до 
відповідного загального суду.  

5. Учасник, який є споживачем, має можливість використовувати позасудовий спосіб 
розгляду скарг і пред'явлення претензій в постійному арбітражному суді при 
компетентному воєводському Інспекторі Торгової Інспекції. Детальну інформацію 
про врегулювання споживчих спорів, включаючи доступ і порядок вирішення спорів,  
див. за адресою: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php. Учасник, який є 
споживачем, також має можливість використовувати веб-платформу ODR ЄС, 
доступну за адресою: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Детальну інформацію про 
режим подачі див. за адресою  http://ec.europa.eu/consumers/ odr 

 
6. У разі інтерпретаційних сумнівів учасник повинен звернутися до організатора за 

роз'ясненням положень Регламенту. 
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