Regulamin Promocji „Okresowe i vouchery”
(dalej jako „Regulamin”)
§1 Organizator Promocji
Organizatorem promocji, prowadzonej pod nazwą „Pionierzy oglądają za darmo” (dalej jako
"Promocja") jest SkyCash Poland S.A., z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1, 00-124
Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze
Sądowym przez Sąd Rejonowy m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000315361, o kapitale zakładowym 10 739 929,50 zł,
w całości wpłaconym NIP 9571005969, REGON 220677198 zwana dalej „Organizatorem”.
§2 Okres trwania Promocji
Promocja jest organizowana na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej od 1 maja 2016 r. od
godziny 00:00:00 i trwa do wyczerpania limitu, o którym mowa w §4 ust. 6, jednakże
nie dłużej niż do 31 maja 2016 r. do godziny 23:59:59.
§3 Uczestnik Promocji
Uczestnikiem Promocji może być każdy zarejestrowany użytkownik aplikacji SkyCash
Mobile który ukończył osiemnasty rok życia i posiada pełną zdolność do czynności
prawnych oraz spełnia warunki określone w Paragrafie 4 Regulaminu Warunki Promocji
(dalej jako „Uczestnik”).

§4 Warunki Promocji
1. Warunkiem skorzystania z Promocji jest zakup przez Uczestnika biletu okresowego
ZDiTM Szczecin w Okresie trwania Promocji (dalej jako „Zakup”) poprzez aplikację SkyCash
Mobile.
2. Każdy użytkownik aplikacji SkyCash Mobile może skorzystać z promocji tylko raz.
3. Pierwszych dwustu Uczestników – użytkowników aplikacji SkyCash Mobile, którzy spełnili
warunki promocji opisane w §4 pkt 1-2 i 6 Paragrafu 4 Regulaminu - otrzyma
od Organizatora voucher do kina na film 2D (dalej jako „Voucher”). Voucher zostanie
przesłany za pośrednictwem sms na numer podany podczas rejestracji w systemie SkyCash
nie później niż 14 dni od daty Zakupu.
4. Voucher może zostać wykorzystany jedynie w Multikine, poprzez okazanie go przy kasie.
5. Voucher jest ważny do 30.06.2016r. włącznie.
6. Limit osób, które otrzyma Voucher w ramach Promocji wynosi 200 osób.
7. Wartość Vouchera otrzymanego w Promocji jest zwolniona z podatku dochodowego od
osób fizycznych na podstawie art. 21 ust.1 pkt 68a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012, poz.361, z pózn. zm.).

§5 Reklamacje
1. Uczestnik może zgłosić reklamację, w zakresie funkcjonowania aplikacji SkyCash Mobile
oraz Promocji, pisemnie na adres SkyCash Poland S.A.: Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa,
a także poprzez adres email: bok@skycash.com. Reklamacje dotyczące Zakupu i usług
przewozu można złożyć pisemnie, na adres: ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU
MIEJSKIEGO ul. Klonowica 5, 71-241 Szczecin lub za pomocą poczty elektronicznej
poprzez adres email: zditm@zditm.szczecin.pl.
2. Reklamacje składane do Organizatora powinny zawierać imię i nazwisko Uczestnika,
adres, miejscowość zamieszkania, numer telefonu Uczestnika zarejestrowany w aplikacji
SkyCash Mobile oraz opis problemu, a także wyraźną zgodę na przetwarzanie wyżej
wymienionych i podanych przez uczestnika danych osobowych w celu rozpatrzenia
reklamacji.
3. Odpowiedź na reklamację, w zależności od charakteru sprawy zostanie udzielona przez
Organizatora pisemnie lub poprzez pocztę elektroniczną, bez zwłoki, jednak nie później
niż w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji. W uzasadnionych przypadkach termin
udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony maksymalnie do 90 dni, po uprzednim
wyjaśnieniu Uczestnikowi przyczyn opóźnienia i wskazania okoliczności wymagających
dodatkowego ustalenia.
§6 Postanowienia końcowe
1. Regulamin Promocji jest dostępny w aplikacji SkyCash Mobile oraz na stronie
www.skycash.com/regulamin/.
2. Organizator jest odpowiedzialny za przeprowadzenie Promocji oraz jej prawidłowy
przebieg.
3. W przypadku braku odmiennych postanowień, pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie
i pisane z dużej litery przyjmują znaczenie nadane im w „Regulaminie Użytkownika Systemu
SkyCash” dostępnym pod adresem: www.skycash.com/regulamin/ (stan na dzień
22.04.2016 r.).
4. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji w jej zakresie jest
Organizator, który będzie je przetwarzał w celu realizacji i przeprowadzenia Promocji.
Uczestnikom Promocji przysługuje prawo dostępu do danych oraz prawo ich poprawiania
i żądania ich usunięcia.
5. Administrator w celu przeprowadzenia Promocji i w zakresie w niej podanym, przetwarza
dane osobowe Uczestników tj. następujące dane imię i nazwisko, adres, miejscowość
zamieszkania, numer telefonu Uczestnika. Dane osobowe w zakresie podanym wyżej będą
przetwarzane wyłącznie w celu w celu przeprowadzenia Promocji. Dane osobowe
Uczestników podane przez Uczestników w związku z Promocją będą przetwarzane nie
dłużej niż to będzie konieczne do należytego przeprowadzenia Promocji.
6. Każdy z Uczestników wyraża zgodę na używanie przez Organizatora
telekomunikacyjnych urządzeń końcowych dla celów realizacji Promocji.
7. Wzięcie udziału w Promocji oznacza wyrażenie zgody na postanowienia Regulaminu.

