
REGULAMIN KONKURSU „Spłacaj i wygrywaj”

§ I. Organizator Konkursu

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej ”Regulaminem”) określa zasady i warunki
uczestnictwa  w konkursie  „Spłacaj  i  wygrywaj”  zwanym dalej  Konkursem,
organizowanym  przez  Surat  sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Poznaniu,  przy  ul.
Strzeszyńskiej  213,  Poznań,  kod  pocztowy  60-479  Poznań,  wpisana  do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem:
0000432560,  akta  rejestrowe  spółki  przechowywane  w Sądzie  Rejonowym
Poznań  –  Nowe  Miasto  i  Wilda  w  Poznaniu,  VIII  Wydział  Gospodarczy
Krajowego  Rejestru  Sądowego,  numer  NIP:  7792407961,  numer  REGON
302209835, kapitał zakładowy spółki w wysokości 5.000,00 zł (zwaną dalej
jako „Organizator” oraz „Administrator”) będącej właścicielem Internetowego
Serwisu  Finansowego  Kasomat  (zwanym  dalej  jako  „ISF  KASOMAT”)
dostępnego  pod  adresem:  www.kasomat.pl,  działająca  jako  pośrednik
kredytowy Help Inkasso sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy pl. Władysława
Andersa  7,  kod  pocztowy  61-894  Poznań,  wpisana  do  rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000644246,
akt rejestrowe spółki przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe
Miasto  i  Wilda  w Poznaniu,  VIII  Wydział  Gospodarczy  Krajowego  Rejestru
Sądowego, numer REGON: 365734423, numer NIP: 7831738806, wysokość
kapitału  zakładowego  spółki:  200.000,00  PLN,  (zwaną  dalej  jako
„Współorganizator”).

2. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

§ II. Uczestnictwo w Konkursie

1. Konkurs przeznaczony jest dla osób fizycznych, zwanych dalej „Uczestnikami
Konkursu”, które spełniają łącznie poniższe warunki:

a) są osobami pełnoletnimi, posiadającymi pełną zdolność do czynności
prawnych, zamieszkałymi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, 

b) posiadają  zarejestrowane  konto  w  ISF  KASOMAT  dostępnym  pod
adresem: www.kasomat.pl z indywidualnym loginem i hasłem,

c) dokonają  aktualizacji  danych  adresowych,  pod  którymi  Organizator
będzie mógł skontaktować się z Uczestnikiem Konkursu,

d) zapoznają się i zaakceptują treść niniejszego regulaminu, przy czym
dokonanie  zgłoszenia  udziału  w  Konkursie  oznacza  akceptację
postanowień niniejszego Regulaminu, 

e) posiadają niespłaconą i wymagalną wierzytelność w Help Inkasso sp. z
o.o. oraz:

i. mają zawartą z tym podmiotem umowę restrukturyzacyjną, na
mocy której zobowiązali się do spłaty wierzytelności w ratach,



ii. w  czasie  trwania  konkursu  zawrą  z  tym  podmiotem  umowę
restrukturyzacyjną,  na  mocy  której  zobowiążą  się  do  spłaty
wierzytelności w ratach.

2. Udział  w  Konkursie  jest  dobrowolny,  tak  samo  jak  podanie  danych
osobowych.  Odmowa  podania  danych  osobowych  uniemożliwia  wzięcie
udziału w Konkursie.

§ III. Czas trwania Konkursu, zasady uczestnictwa

1. Konkurs trwa od dnia 7 grudnia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku z
możliwością jego przedłużenia na kolejny, wskazany przez Organizatora
okres.

2. Wszelkie dodatkowe informacje o Konkursie oraz pytania dotyczące zasad
przeprowadzania  Konkursu  można  zgłaszać  na  adres  e-mail:
info@kasomat.pl

3. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik zobowiązany jest spełnić wymogi
określone w § 2 pkt 1 niniejszego Regulaminu oraz dokonać w czasie
trwania konkursu terminowej spłaty minimum 1 (jednej) raty związanej z
zawartą z Help Inkasso sp. z o.o. umową restrukturyzacyjną.

4. Przez terminową spłatę należy rozumieć dokonanie spłaty raty najpóźniej
w  dniu  jej  wymagalności  zgodnie  z  warunkami  zawartymi  umowie
restrukturyzacyjnej (liczy się data zaksięgowania należności na rachunku
bankowym Help Inkasso sp. z o.o.)

§ IV. Nagrody oraz zasady jej przyznawania

1. Spośród wszystkich Uczestników, spełniających warunki określone w § II pkt
1 oraz § III pkt 3-4 Organizator konkursu wylosuje w dniu 21 stycznia 2019
roku jedną osobę, która otrzyma nagrodę w postaci telewizora LCD.

2. O wynikach losowania Organizator poinformuje tylko osobę wygrywającą za
pośrednictwem wiadomości e-mail.

3. Równowartość nagrody nie może być wpłacona w formie gotówki. 

4. Nagroda nie może być przeniesiona na osobę trzecią. 

5. Organizator  pokryje  koszty  podatku  dochodowego  związanego  z  wygraną.
Zwycięzcy  mają  obowiązek  podania  swojego  numeru  NIP  oraz  adresu
zamieszkania w celu zgłoszenia nagrody do opodatkowania.

§ V. Reklamacje

1. Reklamacje związane z uczestnictwem w Konkursie, Uczestnik może składać
pisemnie na adres:  info@kasomat.pl, bądź bezpośrednio na adres siedziby
Organizatora: ul. Strzeszyńska 213, 60-479 Poznań.  
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2. Reklamacje należy składać niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia budzącego
zastrzeżenia Uczestnika.

3. Reklamacja  powinna  zawierać:  imię  i  nazwisko  Uczestnika,  adres  do
korespondencji,  wskazanie  numeru  zawartej  ugody  bądź  umowy
restrukturyzacyjnej,  opis  zarzutów stanowiących podstawę reklamacji  oraz
oczekiwania Uczestnika dotyczące sposobu naprawy szkody, a także podpis
Uczestnika.

4. Postępowanie  reklamacyjne  prowadzone  jest  przez  Organizatora,  który
dokłada wszelkich starań, aby obsługa reklamacji była dokonana z należytą
starannością, wnikliwie i terminowo z uwzględnieniem wszystkich okoliczności
sprawy.

5. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie nie przekraczającym 30 dni od
daty ich wpływu do Organizatora. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza
się  przedłużenie  terminu  rozpatrzenia  reklamacji  pod  warunkiem
poinformowania  składającego  reklamację  o  prowadzonym  postępowaniu
wyjaśniającym i o przewidywanym terminie ostatecznej odpowiedzi.

§ VI. Dane osobowe

1. Współadministratorami  danych  osobowych  Uczestników  (zwani  dalej  jako:
„Współadministratorzy”)  w  rozumieniu  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,  dalej:  RODO),  jest
Organizator oraz Współorganizator. 

2. Współadministratorzy  wyznaczyli  punkt  kontaktowy,  za  pomocą  którego
Uczestnicy  mogą  realizować  swoje  prawa  związane  z  ochroną  danych
osobowych.  Punktem  kontaktowym  jest  Inspektorem  Ochrony  Danych,
dostępny za pośrednictwem adresu e-mail: dane.osobowe@kasomat.pl

3. Dane  osobowe  Uczestników  są  przetwarzane  w  celu  i  zakresie
przeprowadzenia Konkursu na podstawie zgody wyrażonej zgodnie art. 6 ust.
1. lit. a RODO. 



4. Podanie  danych  osobowych  jest  dobrowolne,  aczkolwiek  niezbędne  do
realizacji  powyżej  wskazanych  celów,  w  tym  w  celu  i  zakresie
przeprowadzenia Konkursu. Informacje te są ściśle poufne i wykorzystywane
wyłącznie przez Administratora, zgodnie z Polityką Prywatności.

5. Dane osobowe mogą być udostępnianie podmiotom do tego upoważnionym na
podstawie przepisów prawa. 

6. Administrator  może  powierzyć  w  drodze  pisemnej  umowy  przetwarzanie
danych osobowych podmiotom trzecim wyłącznie w określonym przez niego
celu i zakresie koniecznym do przeprowadzenia Konkursu, zgodnie z art. 28
RODO. 

7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej. 

8. Dane  osobowe  będą  przechowywane  przez  okres  niezbędny  do  realizacji
celów, w tym w zakresie przeprowadzenia Konkursu, przez okres potrzebny
do realizacji niniejszego Konkursu. 

9. Uczestnik  posiada prawo dostępu do treści  swoich  danych oraz  prawo ich
sprostowania,  usunięcia,  ograniczenia  przetwarzania,  przeniesienia,
wniesienia  sprzeciwu,  do  wycofania  zgody  na  przetwarzanie  danych
osobowych w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa do wycofania zgody
pozostaje  bez  wpływu  na  zgodność  z  prawem  przetwarzania  danych
osobowych, które miało miejsce przed wycofaniem zgody. 

10. Uczestnikowi  przysługuje  prawo  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu
Ochrony Danych Osobowych lub do innego organu nadzorczego właściwego
na podstawie przepisów RODO gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych
dotyczących Uczestnika narusza przepisy RODO. 

11. W  celu  realizacji  praw,  o  których  mowa  w  punkcie  9  i  10  należy
skontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych za pośrednictwem adresu
e-mail dane.osobowe@kasomat.pl

§ VII. Postanowienia końcowe

1. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje go bez
zastrzeżeń. 

2. Treść  niniejszego  Regulaminu  jest  dostępna  na  stronie  internetowej
www.kasomat.pl.

3. Uczestnik  Konkursu  wyraża  zgodę  na  otrzymywanie  korespondencji
elektronicznej  dotyczącej  Konkursu  z  następujących  adresów  e-mail:
_______________.
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4. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  zmiany  Regulaminu,  opóźnienia,
przedłużenia  lub  odwołania  Konkursu  bez  podania  przyczyn  oraz  bez
rekompensaty dla Uczestników.

5. Organizator zastrzega sobie prawo decyzji w sprawie wykluczenia Uczestnika
z  udziału  w  Konkursie  w  przypadku  naruszenia  przez  danego  Uczestnika
zasad  Regulaminu,  próby  oszustwa,  a  także  w  przypadku  innego
postępowania  Uczestnika  naruszającego  dobre  obyczaje,  narażającego  na
szwank  dobre  imię  Organizatora,  jego  renomę  lub  interesy.  Wykluczony
Uczestnik traci prawo do ubiegania się o nagrody określone w Regulaminie, a
w przypadku gdy otrzymał nagrodę zobowiązany jest do jej zwrotu.

6. Uprawnienia  wynikające  z  uczestnictwa  w  Konkursie  nie  mogą  być
przeniesione  przez  Uczestnika  na  osobę  trzecią  bez  zgody  Organizatora,
wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy
Kodeksu cywilnego oraz innych właściwych ustaw.

8. Wszelkie  spory  wynikłe  z  tytułu  wykonania  zobowiązań  związanych  z
Konkursem będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby
Organizatora.

9. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych związanych
z Konkursem mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie
postanowienia Regulaminu.


