
REGULAMIN PROMOCJI 

„Tydzień Płatności Bezgotówkowych z eService” 

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem „Tydzień Płatności Bezgotówkowych z eService” (zwanej dalej “Promocją”) 

jest Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 

(01-102) przy ul. Jana Olbrachta 94, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd 

Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000490970 (zwana dalej 

"Organizatorem").  

2. Promocja organizowana jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i trwa w terminie 14- 

18.10.2019 r. 

3. Regulamin określa zasady udziału w Promocji i zawiera warunki uczestnictwa, które 

uczestnik biorący udział w Promocji (zwany dalej "Uczestnikiem") akceptuje poprzez 

przystąpienie do udziału w Promocji. 

4. Regulamin Promocji jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej 

www.eservice.pl/produkty-i-uslugi/promocja oraz www.bezgotowki.pl.  

5. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz inne 

osoby lub podmioty zaangażowane w organizowanie Promocji oraz członkowie ich 

najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, 

rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa, krewnych, małżonków krewnych, 

powinowatych drugiego stopnia i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia 

bądź pozostające z pracownikami lub współpracownikami Organizatora w faktycznym 

pożyciu. 

6. Promocja nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy o grach hazardowych z dnia 19 

listopada 2009 (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 165, z późn. zm.). 

 

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI 

1. Uczestnikiem Promocji może być wyłącznie przedsiębiorca w rozumieniu art. 43 ind. 1 

Kodeksu Cywilnego, prowadzący działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Aby wziąć udział w Promocji należy w dniach 14-18.10.2019 r. zawrzeć z Organizatorem 

oraz PKO BP S.A., z siedzibą w Warszawie, umowę w zakresie rozliczania transakcji 

dokonywanych przy użyciu instrumentów płatniczych na urządzeniach płatniczych 

(„Umowa płatnicza”). 

3.  Uczestnik zainteresowany udziałem w Promocji może zawrzeć Umowę płatniczą poprzez: 

a) wypełnienie wniosku na stronie www.bezgotowki.pl; 

b) kontakt z  Przedstawicielem Handlowym Organizatora; 

c) kontakt z Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService Sp. z o.o.; 

d) kontakt z Centrum Współpracy z Klientem (tzw. Call Center). 

4. Promocja będzie się odbywać zgodnie z niniejszym Regulaminem, który stanowi jedyny 

wiążący dokument regulujący zasady i warunki, na jakich Promocja jest przeprowadzana. 

http://www.eservice.pl/produkty-i-uslugi/promocja
http://www.bezgotowki.pl/
http://www.bezgotowki.pl/


Wszelkie inne materiały informacyjne, w tym reklamowe i marketingowe mają jedynie 

charakter pomocniczy i nie mogą stanowić jakiejkolwiek podstawy do dochodzenia 

roszczeń wobec Organizatora Promocji. 

5. Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia udziału w Promocji lub zgłoszenie po 

terminie spowoduje nieważność zgłoszenia. 

 

§3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę majątkową lub 

niemajątkową poniesioną przez Uczestnika w związku z wzięciem udziału w Promocji, 

chyba że powstała z wyłącznej winy Organizatora. 

2. Uczestnik ponosi odpowiedzialność w przypadku, gdy jego zgłoszenie będzie naruszało 

prawa osób trzecich lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa i w tym zakresie 

zwalnia lub zwolni Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności.  

3. Organizator nie będzie ponosić odpowiedzialności za inne okoliczności mające wpływ na 

przyznanie lub nieprzyznanie prezentu w Promocji spowodowane przez działanie 

czynników pozostających poza kontrolą Organizatora.  

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z działaniem lub 

zaniechaniem osób trzecich biorących udział w obsłudze Promocji.  

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne skutkujące problemami 

z komunikacją, systemami informatycznymi, działanie lub brak działania systemów 

informatycznych bądź w jakikolwiek inny sposób wpływające na ostateczne wyniki 

Promocji. 

 

§ 4. PREZENTY 

1. Prezentem w Promocji jest skórzany pokrowiec na karty o wartości cennikowej 81,18 zł 

brutto (słownie: osiemdziesiąt jeden złotych 18/100) („Prezent”). 

2. W Promocji przypada 1 pokrowiec na kartę dla 1 Uczestnika, który zawrze z eService oraz 

PKO BP S.A. Umowę płatniczą. 

3. Prezenty zostaną wysłane kurierem, na adres wskazany w Umowie płatniczej jako adres 

korespondencyjny, do wszystkich Uczestników Promocji, którzy zawrą z eService oraz PKO 

BP S.A. Umowę płatniczą w terminie 21 dni od dnia jej zakończenia.  

4. Prezent nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny albo na inny prezent.  

 

§ 5. DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW 

1. Dane osobowe Uczestników Promocji będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), a 



także zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 

r., poz. 1000, dalej „UODO”). 

2. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Centrum Elektronicznych 

Usług Płatniczych eService Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-102) przy ul. Jana Olbrachta 

94. 

3. Dane osobowe Uczestników Promocji w zakresie: imię, nazwisko, numer telefonu, adres 

korespondencyjny, NIP, adres e-mail, będą przetwarzane w celach związanych z realizacją 

Promocji, w tym wydania Prezentu, wypełnienia obowiązków podatkowych, udzielenia 

odpowiedzi na ewentualne reklamacje.  

4. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Elektronicznych Usług eService Sp. z o.o., 

z siedzibą w Warszawie (01-102) przy ul. Jana Olbrachta 94 możliwy jest za pośrednictwem 

adresu e-mail IOD@eservice.com.pl. Przetwarzanie danych osobowych w wyżej 

wymienionych celach odbywać będzie się na podstawie zgody wyrażonej przez Uczestnika. 

Dane osobowe Uczestnika nie będą udostępnianie na rzecz innych podmiotów bez jego 

uprzedniej zgody. Dane osobowe Uczestników mogą być udostępnianie podmiotom do tego 

upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe Uczestnika mogą podlegać 

automatycznemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu w celu dopasowania treści komunikacji 

marketingowej albo przygotowanie oferty handlowej. Administrator może w drodze 

pisemnej umowy powierzyć innemu podmiotowi przetwarzanie danych osobowych 

Uczestników w zakresie i celu niezbędnym dla realizacji usługi. Dane osobowe Uczestników 

nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe 

Uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny dla niezbędny do realizacji 

konkursu, w tym wydania nagrody, wypełnienia obowiązków podatkowych, udzielenia 

odpowiedzi na ewentualne reklamacje. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich 

danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Uczestnikowi przysługuje prawo do 

wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Skorzystanie 

przez Uczestnika z tego prawa pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania 

danych osobowych, które miało miejsce przed wycofaniem zgody. Uczestnikowi przysługuje 

prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie 

jego danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie przez Uczestnika danych 

osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji wskazanych celów. 

 

§ 6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

1. Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące Promocji mogą być, pod rygorem 

bezskuteczności, złożone na piśmie w ciągu 14 dni od zakończenia okresu obowiązywania 

Promocji na adres siedziby Organizatora. 

2. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji złożonej na piśmie decyduje data stempla 

pocztowego placówki pocztowej na terenie Rzeczypospolitej Polskie. Reklamacja powinna 

zawierać informację, że dotyczy Promocji „Tydzień Płatności Bezgotówkowych z eService”, 

dane Uczestnika: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, oraz przyczynę 

reklamacji wraz z jej uzasadnieniem. 



3. Reklamacje złożone po terminie i reklamacje niespełniające warunków, o których mowa w 

§ 6. ust. 2. Regulaminu, nie będą rozpatrywane. 

4. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania. 

Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji niezwłocznie za 

pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacyjnym 

lub pocztą na podany adres. 

5. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna, co nie wyklucza 

dochodzenia przez Uczestnika swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego. 

 

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się w szczególności przepisy 

Kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. 

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 14.10.2019r. 

3. Zmiany Regulaminu mogą być wprowadzane poprzez ich opublikowanie na stronie 

internetowej www.eservice.pl.  

 

http://www.eservice.pl/

