
  
Konkurs: „Podaj Dalej z mPay” 

Czas trwania Konkursu: 8.02.2016 – 6.03.2016 
Nazwa Konkursu : „Podaj Dalej z mPay”  

§1. Postanowienia Ogólne. 
1. Organizatorem Konkursu, prowadzonej pod nazwą: „Podaj Dalej z mPay” jest mPay 

S.A z siedzibą w Warszawie, ul Grochowska 21a, 04-186 Warszawa, wpisany do 
rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd 
Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000172708, z 
kapitałem w wysokości 7 320 000 PLN NIP: 521-325-82-16 REGON: 015506707 
zwany dalej „mPay” („Organizator”).  

2. Konkurs jest organizowany na terenie Polski od 8.02.2016 do 6.03.2016 („Czas 
Trwania Konkursu”). 

3. Osoba biorąca udział w Konkursie (zwana dalej "Uczestnikiem") wyraża zgodę na 
zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu Konkursu. Udział w Konkursie jest 
równoznaczny z wyrażeniem przez Uczestników Konkursu zgody na przetwarzanie 
przez mPay S.A. ich danych osobowych w celach marketingowych, w tym na wysyłanie 
informacji handlowych droga elektroniczną.  

4. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji, przebiegu i wyłonienia zwycięzców 
Konkursu, Organizator powoła dwuosobową  Komisję Konkursową. W skład Komisji 
Konkursowej wejdą: Janusz Sobczyk i Judyta Kowalczyk- delegowani przez 
organizatora. 

5. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 

§2. Zasady udziału i przebieg Konkursu. 
1. Uczestnikami Konkursu są osoby, które w Czasie Trwania Konkursu polecą aplikację 

mPay innym osobom („Poleceni”).  
2. Polecenie uważa się za zrealizowane po rejestracji przez Poleconego w  aplikacji mPay 

oraz podaniu przez niego w trakcie rejestracji numeru telefonu Uczestnika. 
3. W Konkursie Nagrody zostaną przyznane tym Uczestnikom, którzy zajęli jedno z 

pierwszych trzech miejsc w rankingu w cyklach tygodniowych oraz pierwsze miejsce   
w rankingu końcowym (decyduje liczba zrealizowanych Poleceń). 

4. Ranking Uczestników będzie publikowany co tydzień na stronie internetowej 
www.mpay.pl/podajdalej. 

5. Nagrody będą przyznawane w cyklach tygodniowych, Nagroda Główna zostanie 
przyznana po zakończeniu Czasu Trwania Konkursu. 

6. Informacja o przyznanych nagrodach zostanie umieszczona na fanpage Organizatora 
oraz zostanie wysłana w wiadomości e-mail do Uczestnika. 

7. Z tytułu uczestnictwa w Konkursie nie przysługuje zwrot kosztów ani innych 
poniesionych przez Uczestników Konkursu wydatków. 

8. Nagroda zostanie przekazana przez Organizatora w terminie nie później niż w ciągu 14 
dni po zakończeniu Czasu Trwania Konkursu. 

§3. Nagrody. 



1. Nagrody w Konkursie są przyznawane w cyklach tygodniowym oraz Nagroda Główna 
przyznana po zakończeniu Czasu Trwania Konkursu. 

2. Nagrodami w Konkursie są nagrody rzeczowe: w cyklach tygodniowych 3 zestawy 
gadżetów mPay; w całym Konkursie Nagroda Główna telefon komórkowy iPhone 5s 
oraz dodatkowa nagroda pieniężna w kwocie odpowiadającej 11,11% wartości 
Nagrody (dalej: "Świadczenie Dodatkowe"). Kwota Świadczenia Dodatkowego zostanie 
potrącona przez Organizatora zgodnie, na poczet podatku dochodowego. 

3. Organizator oświadcza, że wartość nagród w cyklach tygodniowych przewidzianych w 
ramach niniejszego Konkursu nie przekracza kwoty 760 PLN netto, o której mowa w 
art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 
fizycznych (Dz. U. z 1993r. Nr 90, poz. 416 z późn. zm.), a więc nagrody te wolne są 
od podatku dochodowego.  

4. Ze względu na fakt, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w związku z 
wygraną Nagrody Głównej w Konkursie zachodzi obowiązek uiszczenia podatku 
dochodowego od wygranych, Laureat zobowiązany będzie do przekazania danych 
niezbędnych do zrealizowania tego obowiązku określonych przepisami prawa, w 
szczególności podania numeru PESEL, numeru NIP i wskazania urzędu skarbowego 
właściwego dla Laureata (nazwa oraz dokładny adres), Organizatorowi. Jeżeli w 
terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania zawiadomienia o wygranej, Organizator nie 
otrzyma powyższych danych Uczestnika, Laureat traci uprawnienie do odebrania 
Nagrody.  

5. Płatnikiem podatku, o którym mowa w pkt. 4. powyżej jest Organizator. Wydanie 
Nagrody nastąpi po pobraniu przez Organizatora podatku od Laureata Nagrody 
Głównej. Organizator ma prawo potrącić kwotę należnego podatku zryczałtowanego z 
kwoty Świadczenia Dodatkowego, o którym mowa w pkt. 2 par. 3 niniejszego 
Regulaminu, na co Laureat wyraża zgodę. 

6. W przypadku, gdy zdobywcą Nagrody będzie jakakolwiek osoba, która nie spełnia 
warunków wskazanych w niniejszym Regulaminie, osoba taka traci prawa do nagrody, 
a w wypadku ujawnienia tego faktu po jej doręczeniu osoba ta będzie zobowiązana do 
jej zwrotu. Organizator uprawniony będzie do przyznania takiej nagrody Uczestnikowi, 
który zajmował kolejne miejsce w Konkursie.  

7. Organizator wyłącza możliwość wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za którąkolwiek z 
nagród ani zamiany jej na inną nagrodę. 

§4. Dane osobowe. 

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora do celów 
związanych z realizacją niniejszego konkursu. Organizator i Zleceniodawca będą mieli 
prawo udostępnić te dane osobom i podmiotom współpracującym przy realizacji 
konkursu w celu: (I) realizacji konkursu, (II) wyłonienia zwycięzców konkursu, (III) 
doręczenia nagród, (IV)  zebrania opinii od uczestników o przeprowadzonym 
konkursie, (V) wysyłania e-mailem informacji związanych z konkursem. 
Zleceniodawca zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.  

2. Akceptacja Regulaminu jest jednoznaczna ze zgodą na przetwarzanie przez 
Organizatora Konkursu danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu. 

3. Organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych uczestników wyłącznie 
podmiotom, które współpracują z nim przy urządzeniu Konkursu i wyłącznie w 
zakresie niezbędnym do jego prawidłowego przeprowadzenia.   

4. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania. Dane są 
podawane na zasadach dobrowolności, przy czym podanie danych jest warunkiem 
uzyskania nagród. 

 
§5. Reklamacje. 

1. Reklamacje powinny być zgłaszane do Organizatora w terminie 7 dni od wystąpienia 
nieprawidłowości na adres e-mail: marketing@mpay.pl. 



2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładny opis reklamacji oraz dane 
Uczestnika/Poleconego niezbędne do udzielenia mu odpowiedzi, takie jak numer 
telefonu, datę dokonania transakcji oraz dane wystawcy opłacanego rachunku. 

3. Reklamacje zgłaszane do Organizatora będą rozpatrywane przez Organizatora w 
terminie 30 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania. Organizator, rozpatrując 
reklamację, stosować będzie postanowienia niniejszego Regulaminu. O decyzji 
Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony e-mailem. 

§6. Postanowienia końcowe. 
1. mPay S.A. zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Konkursu w 

dowolnym terminie bez konieczności podawania przyczyny.  
2. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie mpay.pl/podajdalej. 
3. Regulamin obowiązuje od dnia 8.02.2016 r., wraz z późniejszymi zmianami, a wszelkie 

zmiany niniejszego regulaminu stają się obowiązujące z chwilą opublikowania na 
stronie internetowej mpay.pl/podajdalej. 

4. Materiały reklamowo-promocyjne związane z Konkursem mają jedynie charakter 
informacyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego 
Regulaminu. 

5. Wszelkie spory i roszczenia związane z Promocją rozstrzygać będzie sąd powszechny 
właściwy dla siedziby Organizatora. 

6. Promocja, której warunki zostały określone w niniejszym Regulaminie, nie jest grą 
losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik 
zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o 
grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 2001, poz. 1540 z późn. zm.).


