Regulamin konkursu sprzedaży premiowej usług
organizowanego przez Moneo Sp. z o.o.
§1
Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie organizowanym przez Moneo spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Bonarka 8, 30-415 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000592249, NIP 6793120161, REGON 363243661 (dalej:
organizator).
§2
Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w punktach stacjonarnych-kantorach wymiany walut
wskazanych na stronie internetowej znajdującej się pod adresem www.kantormoneo.pl oraz za pośrednictwem aplikacji
mobilnej Moneo
§3
Konkurs obejmuje okres od dnia 10.12.2020 roku do 31.01.2021 r.
§4
1. Uczestnikiem Promocji może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności
prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu art. 221ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, która
w czasie trwania konkursu złożyła u organizatora opinię na temat; działalności prowadzonej przez organizatora,
sposobu i jakości oferowanych usług, propozycji zmian Opinia powinna być złożona za pośrednictwem aplikacji.
2. Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie opinii w terminie do godz. 23:59 Każdy uczestnik może złożyć
tylko jedną, samodzielnie sporządzoną opinię. Zgłoszona opina musi zawierać następujące informacje: Imię i
Nazwisko uczestnika, telefon kontaktowy,adres poczty elektronicznej.
3.
§5
Udział w konkursie oznacza bezwarunkową zgodę uczestnika na zastosowanie wszystkich postanowień niniejszego
regulaminu.
§6
Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych będzie stanowić przyczynę odmowy wydania użytkownikowi
nagrody w przypadku wygranej.
§7
Warunkiem udziału w konkursie jest podanie prawdziwych danych osobowych. Przesłane opnie nie podlegają
zwrotowi.
§8
Zgłoszenie opinii do konkursu jest równoznaczne z przeniesieniem praw autorskich do tych utworów na rzecz
organizatora oraz zaakceptowanie wszelkich postanowień zawartych w niniejszym regulaminie.
§9
1. Nagrodami w konkursie są przedmioty wyszczególnione na stronie internetowej www.kantormoneo.pl/konkurs
2. Nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną.
3. Organizator zastrzega sobie prawo w sytuacjach nadzwyczajnych do zamiany nagród na nagrody o zbliżonej
wartości
§ 10
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w drodze głosowania w wyznaczonej przez organizatora komisji konkursowej w
określonym dniu 07.01.2021, o godzinie 9:00. Informacja o wynikach o konkursu zostanie przekazana drogą telefoniczną
lub za pośrednictwem poczty email
§ 11
Warunkiem odbioru nagrody jest podpisanie oświadczenia potwierdzającego odbiór nagrody.
§ 12
1. Uczestnik przesyłając opinię wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie podanych przez nich danych
osobowych przez organizatora konkursu w celach promocyjno-marketingowych związanych z prowadzoną
przez organizatora działalnością.
2. Uczestnik wyraża także zgodę na wykorzystanie wizerunku i wykonanie w przypadku wygranej zdjęć oraz
umieszczenie danych osobowych wraz z wizerunkiem na stronie internetowej organizatora konkursu oraz

wyraża zgodę na
marketingowych.

prawo organizatora do nieodpłatnego wykorzystania wszystkich wizerunku

w celach

§ 13
Otrzymana przez uczestnika nagroda korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego, jeżeli jej wartość
jednorazowo nie przekracza 2.000,00 zł PLN (art. 21 ust. 1 pkt. 68 ustawy o PDOF).
2. Wydanie nagrody o wartości wyższej jest uzależnione od uprzedniego uiszczenia organizatorowi jako
płatnikowi zryczałtowanego podatku w wysokości 10% wartości nagrody (art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PDOF).
§ 14
1. W związku z konkursem organizator świadczy na rzecz Uczestników usługi drogą elektroniczną w
szczególności usługi dotyczące udostępnienia Regulaminu na strony internetowej, umożliwienie komunikacji
pomiędzy organizatorem, a uczestnikami za pośrednictwem strony internetowej, korzystanie z aplikacji mobilnej
Moneo
2. Usługi świadczone drogą elektroniczną są nieodpłatne oraz świadczone przez organizatora wyłącznie w zakresie
niezbędnym do prowadzenia konkursu.
3. Organizator zakazuje zgłaszania przez Uczestników opinii treści o charakterze bezprawnym, w szczególności
wypowiedzi i opinii obraźliwych dla innych Uczestników, wulgaryzmów (również wykropkowanych),
wypowiedzi rasistowskich, poniżających, ośmieszających itp.
§ 15
1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Moneo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Krakowie, ul. Bonarka 8, 30-415 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000592249, NIP 6793120161, REGON 363243661
2. Dane osobowe Uczestników będą zbierane i przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu wynikającym z konkursu.
3. Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich sprostowania, ich poprawiania i
żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w konkursie.
5. Przekazane dane osobowe są poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim, z wyjątkiem sytuacji, gdy takie
ujawnienie będzie konieczne z uwagi na powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
6. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji konkursu i w zakresie
niezbędnym do realizacji ewentualnych roszczeń wynikających z uczestnictwa w konkursie i nie będą nie
przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
§ 16
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie straty i inne szkody poniesione przez użytkowników powstałe na
skutek uczestnictwa w konkursie.
§ 17
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w każdym czasie, poprzez
zamieszczenie uaktualnionego tekstu regulaminu na stronie internetowej www.kantormoneo.pl/konkurs
§ 18
Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie organizatora i na stronie internetowej www.kantormoneo.pl/konkurs
1.

