Regulamin akcji promocyjnej „do 50% zwrotu z VISA”
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Postanowienia ogólne
Niniejszy regulamin stanowi podstawę akcji pod nazwą „do 50 % zwrotu z VISA” (zwanej dalej
„Promocją”) i określa prawa oraz obowiązki jej Uczestników.
Organizatorem Promocji jest Mobile Traffic DATA Sp. z o.o. z siedzibą Poznaniu, 61-693 Poznań przy ul.
Drużbickiego 11, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe
Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000314214, REGON 300955095, NIP 9721188889 (zwana dalej „Organizator”).
Użyte w Regulaminie definicje oznaczają:
a. „Bilet” – oznacza dowód zawarcia umów przewozu lub usług takich jak bilety komunikacji
miejskiej, bilety kolejowe, bilety parkingowe, dystrybuowane za pośrednictwem MOBILET, z
wyłączeniem usług doładowania kont;
b. „Użytkownik” – oznacza osobę fizyczną posiadającą Konto Użytkownika korzystającą z Aplikacji
Mobilnej;
c. „MOBILET” – oznacza system informatyczny utrzymywany przez Organizatora, udostępniany
za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej, strony internetowej, urządzeń Partnerów, na podstawie
regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną, dostępnym pod adresem: www.mobilet.pl
d. „Konto Użytkownika” – oznacza konto utworzone przez Organizatora dla Użytkownika w
systemie MOBILET dostępne poprzez stronę internetową www.mobilet.pl lub Aplikację
Mobilną;
e. „Partner” lub „Partnerzy” – oznacza przedsiębiorców prowadzących sprzedaż Biletów za
pośrednictwem urządzeń samoobsługowych, korzystających z możliwości przyjmowania
płatności przy wykorzystaniu MOBILET;
f. ”Regulamin” – oznacza niniejszy regulamin Promocji;
g. „RODO” – oznacza Rozporządzenie 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);
h. ”Aplikacja Mobilna” – oznacza aplikację informatyczną, za pomocą której Użytkownicy mogą
uzyskać dostęp do systemu MOBILET i nabywać Bilety;
i. „Transakcja” – oznacza transakcję płatniczą dokonaną przez Użytkownika z użyciem karty VISA,
której przedmiotem jest zapłata ceny lub wynagrodzenia za Bilet.
Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
Promocja jest prowadzona w celu popularyzacji płatności za Bilety z wykorzystaniem karty płatniczej
VISA.
Czas trwania Promocji (dalej „Czas obowiązywania Promocji”) obejmuje okres:
- od 11.09.2019 r. do odwołania.
Promocja nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której
wynik zależy od przypadku, ani żadną inną przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 471).
Nagroda pieniężna stanowi nagrodę uzyskaną w związku ze sprzedażą premiową w rozumieniu art. 21
ust. 1 pkt 68 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity
Dz. U. z 2016 , poz. 2032).

II. Uczestnictwo w Promocji
Uczestnikami Promocji są Użytkownicy spełniający zasady Promocji oraz warunki otrzymania nagrody
opisane w pkt. III i IV Regulaminu (dalej jako „Uczestnicy”) w Czasie Obowiązywania Promocji.

III. Zasady Promocji
1. Aby wziąć udział w Promocji i uzyskać prawo do nagrody, Użytkownik powinien wykonać następujące
czynności w Czasie Obowiązywania Promocji:
a.
dokonać rejestracji karty VISA w systemie MOBILET oraz
b.
dokonać Transakcji za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej bądź strony internetowej
www.mobilet.pl.
2. Promocja obejmuje nowych Użytkowników oraz obecnych Użytkowników, którzy nie rejestrowali kart
VISA w Aplikacji Mobilnej ani na stronie internetowej www.mobilet.pl przed Czasem Obowiązywania
Promocji. Użytkownicy będą uprawnieni do rejestracji wyłącznie jednej karty VISA w Aplikacji Mobilnej
lub na stronie internetowej MOBILET. Uczestnik nie może wykorzystywać danych osobowych innych
osób w sposób niezgodny z prawem, w szczególności niedozwolone jest posługiwanie się cudzym
imieniem i nazwiskiem lub innymi danymi, w celu podszywania się pod inną osobę.
3. Promocja może być łączona z innymi świadczeniami oferowanymi przez Partnerów w dniu sprzedaży
Biletów, przez cały Czas Obowiązywania Promocji.
IV. Nagrody
1. Uczestnik, po dokonaniu czynności o których mowa w pkt. III Regulaminu, uzyskuje prawo do nagrody
pieniężnej polegającej na zwrocie 50% wartości ceny lub wynagrodzenia za Bilet za wyłącznie
pierwszą i piątą Transakcję dokonaną przez Uczestnika z zastrzeżeniem pkt. IV.2 poniżej.
2. Ilość transakcji promocyjnych dla każdego Uczestnika po dniu 5.03.2020 r. może różnić się w zależności
od ilości transakcji zrealizowanych przez Uczestnika od początku trwania promocji w taki sposób, że
Uczestnik, który w okresie od 11.09.2019 r. do dnia 5.03.2020 r. uzyskał prawo do nagrody pieniężnej
polegającej na zwrocie 50% wartości ceny Biletu za pierwszą i piątą Transakcję dokonaną przez
Uczestnika oraz:
a. otrzymał nagrodę pieniężną polegającą na zwrocie 50% wartości ceny Biletu zarówno za
pierwszą, jak i za piątą Transakcję dokonaną przez Uczestnika, po dniu 5.03.2020 r. uzyskuje
prawo do nagrody pieniężnej polegającej na zwrocie 50% wartości ceny Biletu za następne
cztery Transakcje dokonane przez Uczestnika;
b. otrzymał nagrodę pieniężną polegającą na zwrocie 50% wartości ceny Biletu tylko za pierwszą
Transakcję dokonaną przez Uczestnika, po dniu 5.03.2020 r. uzyskuje prawo do nagrody
pieniężnej polegającej na zwrocie 50% wartości ceny Biletu za następne pięć Transakcji
dokonanych przez Uczestnika;
c. nie otrzymał nagrody pieniężnej polegającej na zwrocie 50% wartości ceny Biletu ani za
pierwszą ani za piątą Transakcję dokonaną przez Uczestnika, po dniu 5.03.2020 r. uzyskuje
prawo do nagrody pieniężnej polegającej na zwrocie 50% wartości ceny Biletu za następne
sześć Transakcji dokonanych przez Uczestnika.
3. Jednorazowo, dla jednej Transakcji Uczestnik może otrzymać nagrodę pieniężną, która w ujęciu
kwotowym wynosi maksymalnie 5 zł, zatem wszystkie Transakcje na kwotę powyżej 5 zł będą
nagradzane nagrodą pieniężną w maksymalnej wysokości 5 zł.
4. Nagroda pieniężna opisana w pkt. IV.1 i jest zaokrąglana wartości wyrażonej w złotych polskich, z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i przekazywana przez Organizatora na rachunek bankowy
Uczestnika, z którego dokonano Transakcji, w ciągu 7 dni od daty zakupu Biletów w Czasie
Obowiązywania Promocji.
5. Uczestnikowi Promocji nie przysługuje prawo otrzymania ekwiwalentu rzeczowego, w pieniądzu ani
innej nagrody pieniężnej w zamian za nagrodę pieniężną.
V. Regulamin Promocji
Organizator zapewnia Uczestnikom Promocji możliwość zapoznania się z treścią Regulaminu Promocji, w
szczególności Regulamin w jego pełnym brzmieniu jest dostępny do wglądu dla Uczestników i wszystkich
zainteresowanych na stronie internetowej www.mobilet.pl.

VI. Zasady postępowania reklamacyjnego
1. Reklamacje dotyczące Promocji powinny być kierowane w formie pisemnej na adres korespondencyjny
Organizatora:
Mobile Traffic DATA Sp. z o.o. z siedzibą Poznaniu, 61-693 Poznań przy ul. Drużbickiego 11, wpisaną do
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000314214, REGON
300955095, NIP 9721188889, od dnia rozpoczęcia Promocji do 14 dni po dacie zakończenia Promocji, tj.
do dnia 14.07.2018 r.
lub na adres email: pomoc@mobilet.pl
2.
3.

Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 (czternastu) dni roboczych oraz kierowane na adres zwrotny
podany przez Uczestnika w przesyłanej przez niego reklamacji.
Bieżące zapytania dotyczące Promocji można również kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej
na adres email: pomoc@mobilet.pl.

VII. Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych jest Mobile Traffic DATA Sp. z o.o. z siedzibą Poznaniu, 61-693
Poznań przy ul. Drużbickiego 11, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000314214, REGON 300955095, NIP 9721188889, zwany dalej
„Administratorem” i będący jednocześnie Organizatorem.
2. Inspektorem Ochrony danych osobowych powołanym przez Administratora jest Beata Lewandowska, z
którą można skontaktować się poprzez adres e-mail iod@iodpila.pl.
3. Administrator może przetwarzać następujące kategorie danych osobowych: imię, nazwisko, adres email, numer telefonu oraz w przypadku reklamacji - adres korespondencyjny.
4. Dane osobowe Uczestnika lub Użytkownika przez Administratora będą przetwarzane w celu:
a. organizacji Promocji lub wydania nagród Uczestnikom (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – w tym
zakresie prawnie uzasadnionym interesem realizowane przez Administratora jest
przeprowadzenie Promocji oraz wydanie nagród zgodnie z Regulaminem;
b. rozpatrywania reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – w tym zakresie prawnie uzasadnionym
interesem realizowane przez Administratora jest rozpatrzenie reklamacji Uczestników oraz
prowadzenie korespondencji z Uczestnikiem w odpowiedzi na reklamacje Uczestników,
zgodnie z Regulaminem;
c. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
– w tym zakresie prawnie uzasadnionym interesem realizowane przez Administratora jest
ochrona praw Organizatora.
5. Dane osobowe będą przechowywane do momentu realizacji celów wskazanych w ust. 4 wyżej lub do
momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych osobowych wynikających z przepisów
prawa.
6. Administrator może udostępnić zebrane dane osobowe Uczestnika lub Użytkownika innym podmiotom,
takim jak firmy obsługujące płatności, dostawca usług hostingowych strony internetowej MOBILET.
7. Dane osobowe Uczestnika lub Użytkownika nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji
międzynarodowych.
8. Uczestnik lub Użytkownik ma prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych
dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
ma także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
9. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w ust. 8, powyżej, Uczestnik lub Użytkownik może
kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie wiadomości w formie pisemnej na adres

Administratora wskazany ust. 1 wyżej lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany ust. 2
wyżej.
10. Uczestnik lub Użytkownik ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego właściwego do spraw
ochrony danych osobowych.
11. Podanie przez Uczestnika lub Użytkownika danych osobowych w związku z udziałem w Promocji jest
dobrowolne, ale konieczne do udziału Uczestnika lub Użytkownika w Promocji. Niepodanie danych
osobowych przez Uczestnika lub Użytkownika uniemożliwia udział w Promocji.
12. Administrator nie przetwarza danych osobowych Uczestnika lub Użytkownika w sposób
zautomatyzowany i dane osobowe Uczestnika lub Użytkownika nie będą profilowane.
VIII. Postanowienia końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 11 września 2019 r. Data ostatniej zmiany regulaminu:5.03.2020 r.

