Regulamin Konkursu na Facebooku SkyCash – nowa usługa w aplikacji

§1 Warunki ogólne
1. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin” lub „Regulamin Konkursu”) określa
warunki, na jakich odbywa się Konkurs „Nowa usługa w aplikacji SkyCash” (dalej
:„Konkurs”).
2. Zasady udziału w Konkursie są uregulowane niniejszym Regulaminem oraz przepisami
powszechnie obowiązującego prawa.
3. Organizatorem Konkursu jest SkyCash Poland S.A., z siedzibą w Warszawie, Sienna 73,
00-833 Warszawa (dalej jako „Organizator”), 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, NIP
9571005969, REGON 220677198 zwana dalej „Organizatorem”.
4. Konkurs nie jest loterią w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach
hazardowych.

§2 Uczestnik Konkursu
1. Uczestnikiem Konkursu może być każdy użytkownik Facebooka, który polubił profil
SkyCash tamże, będący jednocześnie użytkownikiem systemu SkyCash, posiadającym
Rachunek SkyCash lub dążącym do jego posiadania (dalej jako „Uczestnik”).

§3 Okres trwania Konkursu
1. Konkurs trwa od 18 września 2019 r. do 23 września 2019 r. lub do wyczerpania puli
kodów przeznaczonych dla danego Konkursu (dalej: Okres Konkursu).

§4 Warunki Konkursu
1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest skomentowanie przez Uczestnika, w
Okresie Konkursu, postu na Facebooku, na profilu SkyCash, z dnia 18 września 2019r.
oraz opublikowanie odpowiedzi na pytanie zadane w treści postu zamieszczonego na
profilu SkyCash.
2. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności
prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, która spełnia warunki
Konkursu określone niniejszym Regulaminem.

4. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, pracownicy Partnerów
Konkursu, a także członkowie najbliższych rodzin tych pracowników. Przez członków
rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków. Organizator nie
jest zobowiązany do pobierania i gromadzenia oświadczeń dotyczących tego
zastrzeżenia.

5. Nagroda zostanie przyznana dla 3 (trzech) Uczestników konkursu, którzy jako pierwsi
udzielą poprawnej odpowiedzi w komentarzu pod postem.

6. W przypadku wypełnienia przez Uczestnika Warunków Konkursu, o których mowa w §4
ust. 1-4 powyżej, Uczestnik otrzyma kod o wartości 30 PLN (słownie: trzydzieści) do
wykorzystania w aplikacji SkyCash, w formie zasilenia Rachunku SkyCash.
7. Kod, o którym mowa w §4 ust. 6 powyżej, zostanie Uczestnikowi przekazany w postaci
ciągu znaków, za pośrednictwem komunikatora Messenger, w dniu rozwiązania
konkursu, czyli dniu zakończenia Okresu Konkursu.
8. Limit kodów, które wszyscy Uczestnicy mogą łącznie otrzymać w ramach Konkursu
wynosi 3 (trzy) sztuki.
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 pózn. zm.).
§5 Reklamacje
1. Uczestnik może zgłosić reklamację w zakresie Konkursu, zgodnie z Regulaminem konta
SkyCash §12 i na warunkach tam przewidzianych.
§6 Postanowienia końcowe
1. Regulamin Konkursu jest dostępny w aplikacji SkyCash i na stronie www.skycash.com.
2. Organizator jest odpowiedzialny za przeprowadzenie Konkursu oraz jej prawidłowy
przebieg.
3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z Regulaminem konta SkyCash
§8.
4. Niniejszy Regulamin Konkursu może zostać zmieniony przez Organizatora poprzez
udostępnienie nowej wersji niniejszego Regulaminu Konkursu na stronie internetowej
www.skycash.com. W tej samej drodze Organizator uprawniony jest do odwołania
Konkursu, co nie będzie mieć wpływu na uprawnienia Uczestników wynikające ze
spełnienia Warunków Konkursu przed datą odwołania Konkursu przez Organizatora.

5. W braku odmiennych postanowień, pojęcia użyte w niniejszym regulaminie i pisane z
dużej litery przyjmują znaczenie nadane im w „Regulaminie konta SkyCash” dostępnym
pod adresem http://skycash.com/regulamin/.
6. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu w jej zakresie jest
Organizator, który będzie je przetwarzał w celu realizacji i przeprowadzenia Konkursu.
Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do danych oraz prawo ich
poprawiania.

