Regulamin Promocji
„Co 10. przejazd gratis” w SkyCash

§ 1. Organizator Promocji
Organizatorem Promocji prowadzonej pod nazwą „Co 10. przejazd gratis”” (dalej: „Promocja”) jest
SkyCash Poland Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Sienna 73, 00-833 Warszawa, wpisana do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy m.st.
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS
0000315361, o kapitale zakładowym w wysokości 12.947.650,00 zł, w całości wpłaconym, NIP:
9571005969, REGON: 220677198 (dalej: „Organizator”).

§ 2. Okres trwania Promocji
Promocja jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od 24.07.2020 r. od godziny
00:00:00 i trwa do dnia 30.09.2020 r. do godziny 23:59:59 lub do wyczerpania limitu, o którym mowa
w § 5 ust. 8 poniżej (dalej: „Okres Promocji”).

§ 3. Uczestnik Promocji
Uczestnikiem Promocji może być każdy zarejestrowany Użytkownik SkyCash spełniający warunki
Promocji określone w § 5 poniżej, który w Okresie Promocji aktywuje usługę Autostrady dla przejazdów
Autostradą A4 oraz zaakceptuje warunki niniejszego Regulaminu (dalej: „Uczestnik”).

§ 4. Produkty objęte Promocją
Promocją objęte są bezgotówkowe przejazdy Autostradą A4 oferowane przez SkyCash na podstawie
„Regulaminu Usługi Autostrada A4” dla pojazdów kategorii 1 (tj. pojazdów samochodowych o dwóch
osiach) objętych stawką 7,00 (słownie: siedem) zł za przejazd, dostępne w Aplikacji SkyCash.

§ 5. Zasady korzystania z Promocji
1. W celu skorzystania z Promocji, Uczestnik dokonuje za pośrednictwem Aplikacji SkyCash co
najmniej jednej transakcji uprawniającej do bezgotówkowego przejazdu Autostradą A4 dla pojazdu
1 kategorii, płacąc za każdą transakcję pełną kwotę za przejazd przy zastosowaniu metody
płatności Masterpass z wykorzystaniem dowolnej karty zarejestrowanej w portfelu Masterpass,
wydanej przez MasterCard lub karty wydanej przez VISA oraz innych wydawców.

2. Aktywacja usługi Masterpass przez Uczestnika jest możliwa na podstawie „Regulaminu
Masterpass” i zasadach w nim zawartych. W Promocji uwzględniane są transakcje dokonane przez
Uczestnika w Okresie Promocji dowolną kartą zarejestrowaną w ramach portfela elektronicznego
Masterpass od Mastercard, za pośrednictwem tego portfela, niezależnie od daty jego aktywacji, z
zastrzeżeniem, że Uczestnik może skorzystać z Promocji tylko dla jednego portfela Masterpass.
3. W celu wzięcia udziału w Promocji, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych
w celach marketingowych Organizatora. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale konieczne dla
skorzystania w Promocji.
4. W przypadku spełnienia przez Uczestnika warunków Promocji wskazanych w ust. 1-3, Uczestnik
otrzyma zwrot na swoją kartę płatniczą, z której dokonał pierwszej, jedenastej i dwudziestej
pierwszej transakcji, w wysokości 7 (słownie: siedmiu) złotych, zgodnie z zasadami wskazanymi w
ust. 5.
5. Uczestnik może skorzystać z Promocji maksymalnie 3 razy w Okresie Promocji, otrzymując zwrot
za 1 (słownie: pierwszą), 11 (słownie: jedenastą) i 21 (słownie: dwudziestą pierwszą) transakcję w
wysokości wskazanej w ust. 4. Kwota zwrotu za 3-krotne skorzystanie z Promocji wynosi łącznie 21
(słownie: dwadzieścia jeden) złotych.
6. Zwroty dokonywane są na kartę płatniczą Uczestnika, którą dokonano transakcji odpowiednio za
1, 11 i 21 bezgotówkowy przejazd Autostradą A4. W przypadku przypisania w Aplikacji do danego
Uczestnika wielu pojazdów 1 kategorii, liczbę wykonanych przejazdów określa się na podstawie
zliczenia wszystkich przejazdów Uczestnika dokonanych wskazanymi pojazdami.
7. Usunięcie pojazdu z listy pojazdów Uczestnika i przypisanie go do numeru telefonu innego
Użytkownika SkyCash nie skutkuje przekazaniem liczby promocyjnych przejazdów wykonanych
danym pojazdem na poczet tego Użytkownika.
8. Organizator dokonuje zwrotów raz dziennie. Zwrot będzie wykonywany na kartę płatniczą
Uczestnika między 5 a 14 dniem kalendarzowym od daty dokonania pierwszej, jedenastej i
dwudziestej pierwszej transakcji wskazanych w ust. 4. Dokonanie zwrotu przez Organizatora nie
jest tożsame z zaksięgowaniem zwrotu na karcie płatniczej Uczestnika.
9. Organizator Promocji zastrzega, iż Promocja trwa do wyczerpania zapasów, tj. środków
przeznaczonych na Promocję lub do zakończenia Okresu Promocji, wskazanego w § 2 niniejszego
Regulaminu, w zależności od tego, co wystąpi jako pierwsze. Informacja o wyczerpaniu środków
zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie internetowej https://www.skycash.com/.
10. Organizator Promocji zastrzega, iż wyczerpanie środków przeznaczonych na Promocję oraz
udostępnienie przez Organizatora informacji o wyczerpaniu środków może nastąpić w innych
terminach dla kart płatniczych wydanych przez MasterCard i kart płatniczych wydanych przez VISA
lub innych wydawców.
11. Zwrot nie podlega wymianie na gotówkę ani na inne nagrody.
12. Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi Organizatora dotyczącymi bezgotówkowych
przejazdów Autostradą A4.
13. W przypadku jednoczesnego korzystania przez Użytkownika z innych aplikacji umożliwiających
bezgotówkowe przejazdy oprócz Aplikacji SkyCash, SkyCash nie odpowiada za wykonanie
bezgotówkowego przejazdu na poczet innej aplikacji i braku uzyskania prawa do otrzymania
zwrotu promocyjnego na podstawie niniejszego Regulaminu w przypadku braku dezaktywacji
innych aplikacji oprócz Aplikacji SkyCash.

§ 6. Reklamacje
1. Uczestnik Promocji po stwierdzeniu nieprawidłowości związanej z transakcją dotyczącą
skorzystania z Promocji, może złożyć Reklamację zgodnie z Regulaminem Aplikacji SkyCash.
2. Procedura reklamacyjna nie wyłącza praw Uczestnika Promocji przysługujących mu na podstawie
przepisów prawa.
§ 7. Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji w jej zakresie jest Organizator, który
będzie je przetwarzać wyłącznie w ramach i na potrzeby przeprowadzenia Promocji, tj. w celach
związanych z organizacją i przeprowadzeniem Promocji, sprawozdawczością podatkową i
księgową, oraz dla celów obrony ewentualnych roszczeń majątkowych.
2. Wszelkie dane osobowe przekazane przez Uczestnika są przetwarzane zgodnie z powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa w zakresie danych osobowych, w szczególności zgodnie z
przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(„Rozporządzenie”). Cel, podstawa prawna, okres przechowywania danych osobowych oraz
uprawnienia przysługujące Uczestnikowi, a także inne ważne informacje dotyczące zasad
przetwarzania danych osobowych są szczegółowo określone w Polityce prywatności SkyCash
Poland S.A. dostępnej na https://www.skycash.com/polityka-prywatnosci/.
3. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych lub w celu realizacji uprawnień Uczestnika
wynikających z Rozporządzenia możliwy jest kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod
adresem prywatnosc@skycash.com lub pisemnie na adres Spółki:
Inspektor Ochrony Danych
SkyCash Poland Spółka Akcyjna
ul. Sienna 73, 00-833 Warszawa.
§ 8. Postanowienia końcowe
1. Regulamin Promocji jest dostępny na stronie skycash.com/regulamin/. Uczestnik przed
przystąpieniem do Promocji powinien zapoznać się z treścią Regulaminu.
2. Wzięcie udziału w Promocji jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym Regulaminem oraz
akceptacją jego wszystkich postanowień. Organizator jest odpowiedzialny za przeprowadzenie
Promocji oraz za prawidłowy jej przebieg.
3. W braku odmiennych postanowień, pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie i pisane wielką literą,
a nie zdefiniowane w niniejszym Regulaminie, przyjmują znaczenie nadane im w Regulaminie
Aplikacji SkyCash dostępnym pod adresem skycash.com/regulamin/.
4. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu, jedynie pod warunkiem,
że zmiana nie będzie prowadzić do zmiany sytuacji prawnej na niekorzyść Uczestnika lub
naruszenia nabytych praw Uczestnika. Uczestnik zostanie poinformowany o powyższych zmianach

w sposób przyjęty dla komunikacji między Organizatorem i Uczestnikiem poprzez udostępnienie
zaktualizowanego Regulaminu.

