REGULAMIN
uczestnictwa w konkursie ”Kupuję i wygrywam z mBankiem”

§1 [Wprowadzenie]
Niniejszy dokument („Regulamin”) określa zasady przeprowadzania konkursu pod nazwą
„Kupuję i wygrywam z mBankiem” („Konkurs”) oraz warunki uczestnictwa w nim, w tym zasady
przyznawania nagród.

§2 [Organizator]
1. Organizatorem Konkursu jest Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w
Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357 prowadzonym przez Sąd
Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS, kapitał
zakładowy 4 798 500,00 zł wpłacony w całości, posiadająca nr REGON 300878437 oraz NIP
7773061579, będący właścicielem i operatorem Serwisu tpay.com („Organizator”).
2. Organizator jest jednocześnie fundatorem nagród w Konkursie.

§3 [Warunki uczestnictwa]
1. Uczestnikiem Konkursu może być każdy Płatnik w rozumieniu Regulaminu korzystania z
Serwisu [ https://secure.tpay.com/regulamin.pdf ], posiadający pełną zdolność do czynności
prawnych („Uczestnik”).
2. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora, w tym osoby zatrudnione na
podstawie umów cywilnoprawnych.
3. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.
4. Zgłoszenie uczestnictwa następuje poprzez akceptację niniejszego Regulaminu.
5. Celem Konkursu jest promocja kanału płatności pod nazwą mTransfer, służącego do
przeprowadzania transakcji płatniczych w systemie tpay.com.

§4 [Zasady i czas trwania Konkursu]
1. Konkurs rozpoczyna się 30 listopada 2015 r. i trwa do 20 grudnia 2015 r. do godziny 23:59
czasu polskiego.

2. Zwycięzcami Konkursu są Uczestnicy, którzy w okresie trwania Konkursu dokonali największej
ilość realnych, skutecznych i zakończonych transakcji przeprowadzonych poprzez usługę
mTransfer w ramach serwisu tpay.com.
3. Z konkursu wyłączone są transakcje w ramach serwisu eHat.me oraz transakcje anulowane.
4. Organizator nie będzie brał pod uwagę płatności dokonanych w sklepach fikcyjnych, lub
portalach utworzonych wyłącznie w celu wzięcia udziału w Konkursie. Organizator dokona
weryfikacji transakcji przed ogłoszeniem wyników konkursu i odrzuci transakcje naruszające
postanowienia regulaminu.
5. Lista laureatów zostanie ogłoszona na stronie internetowej www.tpay.com w terminie 48
godzin od zakończenia konkursu.

§5 [Zasady nagradzania]
1. Nagrodzone zostaną trzy osoby, które dokonały największej ilości transakcji poprzez
mTransfer, zgodnie z niniejszym regulaminem.
2. Organizator przewidział następujące nagrody rzeczowe w Konkursie:
• I miejsce – Apple iPhone 6 16GB
• II miejsce – Apple iPad Air 16GB Wi-Fi,
• III-IV miejsce – Apple iPad mini 2 Wi-Fi,
• V-VI miejsce – Samsung Galaxy Grand Prime SM-G531F
• VII-XI miejsce – Dron Syma X11
• XII-XIV miejsce – Zestaw Wirtualnej Rzeczywistości Immerse
3. Nagrody zostaną przesłane na adres pocztowy Uczestnika, który jest on zobowiązany podać
w terminie 24 godzin od opublikowania listy laureatów, przesyłając swoje imię i nazwisko,
adres do zamieszkania wraz z telefonem, nr PESEL oraz nazwę właściwego Urzędu
Skarbowego oraz na adres marketing@tpay.com. Organizator może zażądać podania ew.
innych danych niezbędnych do rozliczenia podatku.
4. W przypadku, gdy Uczestnik nie wyśle wymaganych danych zgodnie z ust. 3 powyżej,
Organizator wyłoni kolejnego zwycięzcę o następnej najwyższej liczbie transakcji. Niniejsza
procedura będzie powtarzana aż do rozdysponowania wszystkich nagród.
5. Organizator zobowiązuje się do pokrycia podatku dochodowego od wygranych w Konkursie.

§6 [Reklamacje]

1. W przypadku zastrzeżeń Uczestnika co do zgodności przebiegu Konkursu z niniejszym
Regulaminem lub obowiązującym prawem, ma on prawo zgłosić reklamację przesyłając ją na
adres reklamacje@tpay.com w ciągu 7 dni od dnia publikacji listy laureatów, o której mowa
w §4 ust. 5 powyżej. Organizator rozpatrzy prawidłowo zgłoszone reklamacje w terminie 14
dni od ich otrzymania.
2. Składając reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, Uczestnik wyraża zgodę na
przesłanie odpowiedzi na reklamację przez Organizatora również w tej formie. Jednakże
Organizator może wyraźnie zastrzec w treści reklamacji wysyłanej pocztą elektroniczną, że
oczekuje odpowiedzi Organizatora na piśmie.
3. Organizator zastrzega sobie prawo nieudzielenia odpowiedzi na reklamację w razie jej
oczywistej bezzasadności, np. ponownego wniesienia reklamacji opartej na tym samym
zarzucie co wcześniejsza, nieuwzględniona przez Organizatora reklamacja danego Uczestnika.
Reklamacje wynikające z niezastosowania się do postanowień niniejszego Regulaminu nie
będą uwzględniane.
4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Uczestnika na adres podany przez
Uczestnika w reklamacji (w tym adres mailowy).

§7 [Odstąpienie od udziału w Konkursie]
Uczestnik może w każdym czasie odstąpić od dalszego udziału w Konkursie poprzez złożenie
oświadczenia Organizatorowi Konkursu przesłanego na adres reklamacje@tpay.com.

§8 [Postanowienia końcowe, dane osobowe]
1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych Odbiorców płatności (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) jest Organizator.
Dane przetwarzane będą w celu realizacji Konkursu, w tym wyłonienia i ogłoszenia
zwycięzców oraz przesłania nagród, a także w celu marketingu usług Organizatora. Uczestnik
płatności ma prawo dostępu do treści danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych jest
dobrowolne, jednak brak danych uniemożliwia udział w Konkursie.
2. Spółka stosuje środki bezpieczeństwa, w tym środki organizacyjne i techniczne oraz realizuje
obowiązki wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeń
wykonawczych. Dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na mocy
obowiązujących przepisów prawa. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz
ich poprawiania.

3. Dane adresowe Organizatora zamieszczone w Regulaminie stanowią aktualne dane
umożliwiające skontaktowanie się ze nim. Kontakt jest możliwy drogą elektroniczną oraz
pocztą tradycyjną.
4. Niniejszy Regulamin sporządzono w języku polskim, a prawem właściwym dla stosunków
prawnych wynikłych z jego stosowania właściwym jest prawo polskie.
5. Treść Regulaminu jest nieodpłatnie udostępniona każdemu Użytkownikowi pod adresem
https://tpay.com/regulaminy-i-umowy przed rozpoczęciem korzystania z usług, w taki
sposób, aby Użytkownik mógł pozyskać, odtwarzać i utrwalać jego treść za pomocą systemu
teleinformatycznego, którym się posługuje, zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt. 2) ustawy z 18 lipca
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
Warunkiem korzystania z usług Spółki, określonych Regulaminem, jest akceptacja
Regulaminu.

