Regulamin Konkursu „20 zł do Portmonetki od Mikołaja”

§ 1. Warunki ogólne
1. Organizatorem konkursu jest SkyCash Poland Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul.
Marszałkowska 142, 00-061 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, NIP:
9571005969, REGON: 220677198 (dalej: „Organizator”).
2. Konkurs przeprowadzony jest za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook, gdzie
Organizator posiada profil o nazwie SkyCash znajdujący się pod linkiem
https://www.facebook.com/skycash.
3. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od 14.12.2020 r. od godziny
13:00:00 i trwa do dnia 16.12.2020 r. do godziny 23:59:59.
4. Konkurs odbywa się w zgodnie z niniejszym regulaminem (dalej: "Regulamin") oraz przepisami
prawa polskiego.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania konkursu lub jego zakończenia w każdym
czasie w jego trakcie bez podania przyczyn.
6. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis
Facebook ani z nim związany. Serwis Facebook jest zwolniony z odpowiedzialności wobec
każdego uczestnika.
§ 2. Uczestnicy konkursu
1. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności
prawnych, mające swoje konto osobiste na portalu Facebook, założone i prowadzone zgodnie
z regulaminem portalu (dalej: „Uczestnicy”). Każdy Uczestnik odpowiada za zgodność z prawdą
danych osobowych powiązanych z jego profilem na portalu Facebook.
2. Warunkiem udziału w konkursie jest dodanie komentarza pod opublikowanym przez
Organizatora postem dotyczącym konkursu z odpowiedzią na pytanie " Z jakiej funkcji SkyCash
najchętniej korzystałby Mikołaj i dlaczego?”.
3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy ani osoby współpracujące z Organizatorem
na podstawie umów cywilnoprawnych ani członkowie rodzin wskazanych osób, do drugiego
stopnia pokrewieństwa.

§ 3. Zasady i przebieg konkursu
1. Zadanie konkursowe polega na odpowiedzi na pytanie "Z jakiej funkcji SkyCash najchętniej
korzystałby Mikołaj i dlaczego?” w formie komentarza pod postem konkursowym
opublikowanym na profilu Facebook Organizatora.
2. Każdy Uczestnik może opublikować tylko jeden komentarz. Komentarz może zawierać zdjęcia.

3. Opublikowany komentarz nie może naruszać praw osób trzecich, w tym prawa związanego z
ochroną praw autorskich, zawierać wulgaryzmów ani treści obraźliwych wobec innej osoby,
być sprzeczne z interesem Organizatora lub w inny sposób naruszać postanowienia
Regulaminu. Komentarze naruszające postanowienia Regulaminu zostaną usunięte przez
Organizatora konkursu.
4. Zwycięzcami nagród w Konkursie (dalej: „Zwycięzcy”) jest 10 Uczestników, których komentarz
zostanie wybrany przez Organizatora konkursu według własnej swobodnej oceny. Oceniana
będzie kreatywność i pomysłowość autorów komentarzy. Nagrodami są zasilenia Portmonetki
SkyCash o wartości 20 (słownie: dwudziestu) złotych.
5. Kody umożliwiające realizację Nagrody, o której mowa w ust. 4 zostaną Uczestnikom
przekazane w wiadomości prywatnej w serwisie Facebook.com w dniu ogłoszenia wyników
Konkursu.
6. Zwycięzca Konkursu może wykorzystać kod na zasilenie Portmonetki SkyCash do dnia
31.12.2020 r.
7. Organizator może przyznać poszczególnym Uczestnikom konkursu dodatkowe nagrody
pocieszenia według własnej swobodnej oceny.
8. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w ciągu 3 (słownie: trzech) dni od dnia zakończenia
konkursu poprzez ogłoszenie Zwycięzców konkursu w komentarzach pod postem
konkursowym. Organizator napisze ponadto do Zwycięzców prywatną wiadomość na serwisie
Facebook.
9. Wartość kodu otrzymanego przez Uczestnika w ramach Konkursu 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 późn. zm.).
Uczestnikom nie przysługuje prawo wymiany nagród na nagrodę innego rodzaju lub gotówkę.
10. Uczestnikom nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do otrzymania nagrody na osoby
trzecie.
11. Zasilenie nie podlega wymianie na gotówkę ani na inne nagrody.

§ 4. Prawa autorskie
Uczestnik oświadcza, iż przysługuje mu pełnia autorskich praw osobistych i majątkowych oraz
praw pokrewnych w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych. W przypadku, gdy Uczestnik nie jest autorem lub współautorem odpowiedzi na
pytanie konkursowe, Uczestnik oświadcza, iż dysponuje wszelkimi prawami oraz wymaganymi
zgodami w tym od autora lub współautora, niezbędnymi do opublikowania Zgłoszenia w sieci
Internet.

§ 5. Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Uczestników jest SkyCash Poland
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 142, 00-061 Warszawa. Dane
osobowe Uczestników będą przetwarzane w celach niezbędnych do przeprowadzenia
Konkursu i wydania nagrody oraz nie będą przetwarzane do innych celów (podstawa prawna:

art. 6 ust. 1 lit. f) 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
2. Prawa i obowiązki Administratora są realizowane zgodnie z Polityką Prywatnością dostępną:
https://www.skycash.com/polityka-prywatnosci/.

§ 6. Reklamacje
1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji związanej z konkursem w
terminie do 14 dni od daty zakończenia konkursu. Reklamacje, które wpłyną do Organizatora
po upływie wyżej wskazanego terminu nie będą rozpatrywane.
2. Reklamacje należy zgłaszać wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres
bok@skycash.com.
3. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej Uczestnika oraz
przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem.
4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni roboczych od daty ich
otrzymania. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony na adres poczty
elektronicznej podany w reklamacji.

§ 7. Postanowienia końcowe
1. Każda osoba biorąca udział w Konkursie oświadcza, że zapoznała się z jego Regulaminem.
Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym Regulaminie w każdym
czasie z ważnych powodów.
3. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach
hazardowych (Dz.U.2018.165 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w wyżej
wskazanych przepisach.

