
 

Strona 1 z 5 
 

REGULAMIN MOŻESZ POBRAĆ I ZAPISAĆ NA SWOIM URZĄDZENIU 

REGULAMIN PROMOCJI „BlueBonus XIII” 

§ 1. Definicje. 

1.1. Organizator – Cloud Services sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie (81-718) przy ul. Powstańców Warszawy 19, 
zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000350284, dla której Sąd 
Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego przechowuje akta 
rejestrowe, posiadająca NIP: 204-000-24-95, o kapitale zakładowym w wysokości 60.700,00 zł, będąca pośrednikiem 
kredytowym w rozumieniu art. 5 pkt 3) ustawy z 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, wpisana do rejestru 
pośredników kredytowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego – Dział II: Rejestr pośredników kredytu 
konsumenckiego, numer wpisu RPK033852.  

1.2. Regulamin – niniejszy dokument, wraz ze wszystkimi załącznikami do niego, określający w szczególności warunki 
uczestnictwa w Promocji.  

1.3. Regulamin BlueBonus – regulamin serwisu internetowego BlueBonus, dostępny na stronie internetowej 
https://bluebonus.pl/dokumenty/regulamin-swiadczenia-uslug-droga-elektroniczna.pdf. 

1.4. Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca aktywne konto w serwisie BlueBonus, która spełni wszystkie 
warunki przewidziane Regulaminem do wzięcia udziału w Promocji. 

1.5. Partner – Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 02-232, ul. Łopuszańska 38d, zarejestrowana w rejestrze 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, 
XIV Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000305178, NIP: 1070010731, REGON: 141387142, kapitał zakładowy 
wynosi : 1 305 539 910 złotych (opłacony w całości). 

1.6. Promocja - konkurs opisany w niniejszym Regulaminie, polegający na tym, że jeden z Uczestników wybrany przez 
Komisję, otrzyma Nagrodę I stopnia, a dziesięciu Uczestników wybranych przez Komisję otrzyma Nagrodę II stopnia. 
Promocja łączy się z innymi promocjami Partnera.  

1.7. Nagroda: 

1.7.1. I stopnia – jedna nagroda rzeczowa o wartości 5.000 zł, przewidziana w Promocji w postaci unikatowej 
makiety „Bankoland” zbudowanej z klocków przez Pawła Dudę, prowadzącego kanał na platformie Youtube 
o nazwie „Brodaty Geek”, a także dodatkowa nagroda pieniężna, odpowiadającą 11,11% wartości nagrody 
rzeczowej (555 zł), która nie zostanie wypłacona Zwycięzcy, ale zostanie przez Organizatora potrącona i 
przeznaczona, zgodnie z przepisami prawa podatkowego, na pokrycie 10-procentowego, zryczałtowanego 
podatku od nagrody, którego płatnikiem zgodnie z przepisami prawa podatkowego jest wypłacający 
(wydający) Nagrodę. 

1.7.2. II stopnia – dziesięć elektronicznych voucherów zakupowych w postaci kodu cyfrowego, o wartości 200 zł do 
wykorzystania w terminie 12 miesięcy w sklepie internetowym prowadzonym przez spółkę al.to sp. z o.o. z 
siedzibą w Częstochowie (42-202) przy ul. Bojemskiego 25, dostępnym pod adresem internetowym: 
https://www.al.to. 

1.8. Komisja – zespół 3 osób powołanych przez Organizatora, którego celem jest ocena zgłoszonych przez Uczestników 
zdjęć oraz wyłonienie Zwycięzców Promocji. 

§ 2. Zasady i warunki uczestnictwa w Promocji. 

2.1. Organizator przeprowadza Promocję w okresie od 11.10.2021 roku do 15.12.2021 roku, z tym zastrzeżeniem, że 
poszczególne warunki Promocji określone w ust. 2.4 Regulaminu powinny zostać wykonane przez Uczestnika w 
terminach tam określonych.  

2.2. Organizator może odwołać Promocję w każdym czasie, w szczególności z powodu odwołania oferty przez Partnera, o 
czym Organizator poinformuje w serwisie internetowym BlueBonus. Odwołanie Promocji nie wpływa na prawa 
Uczestnika wynikające z Regulaminu, nabyte do chwili odwołania Promocji. 

2.3. Uczestnikiem: 

2.3.1. może być wyłącznie pełnoletnia i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych osoba fizyczna, która 
nie jest aktualnie klientem Partnera i która po dniu 1.10.2019 r. nie posiadała w Alior Bank S.A.: Rachunku 
oszczędnościowo-rozliczeniowego (Rachunek płatniczy), rachunku walutowego lub Karty Kibica Alior Banku 



 

Strona 2 z 5 
 

S.A.  Posiadanie konta oszczędnościowego, konta firmowego, konta oszczędnościowego walutowego, konta 
w Kantorze Walutowym Alior Banku S.A. nie wyklucza uczestnika z Promocji.  

2.3.2. nie może być pracownik lub współpracownik Organizatora lub Partnera albo członek Komisji lub ich osoba 
bliska (małżonkowie, zstępni, wstępni, rodzeństwo, powinowaci). 

2.4. Warunkami wzięcia udziału w Promocji są (należy spełnić łącznie wszystkie warunki): 

2.4.1. w terminie do dnia 25.10.2021 r. - wyrażenie chęci uczestnictwa w Promocji na stronie internetowej 
Organizatora: https://bluebonus.pl poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego prawdziwymi danymi 
osobowymi, a także złożenie oświadczeń wymaganych do wzięcia udziału w Promocji dotyczących 
zaakceptowania niniejszego Regulaminu, Regulaminu BlueBonus, zgody na przetwarzanie przez Organizatora 
danych osobowych Uczestnika oraz przekazanie ich do Partnera, a także o upoważnieniu Partnera do 
potwierdzenia spełnienia warunków do wzięcia udziału w Promocji, w tym do ujawnienia Organizatorowi 
przez Partnera tajemnicy związanej z zawarciem umowy rachunku, o którym mowa w ust. 2.4.3 Regulaminu. 

2.4.2. w terminie do dnia 25.10.2021 r. - skorzystanie z linku 
https://konto.aliorbank.pl/un/?partnerID=BLU_KJO&applicationID={LEADID}, przekierowującego do 
serwisów internetowych Partnera, za pomocą których Uczestnik ma możliwość zawarcia z Partnerem umowy 
rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 2.4.3 Regulaminu, wraz z unikalnym kodem, o którym mowa w 
ust. 4.6. Regulaminu, pozwalającym na identyfikację Uczestnika, którego brak powoduje niemożliwość 
wzięcia udziału w Promocji. 

2.4.3. w terminie do dnia 30.11.2021 r. - zawarcie w wyniku przekierowania, o którym mowa w ust. 2.4.2 
Regulaminu umowy z Partnerem o prowadzenie „Konta Jakże Osobistego” wraz z umową o kartę płatniczą 
debetową na warunkach określonych przez Partnera oraz utrzymanie jej do dnia rozstrzygnięcia Promocji, tj. 
nieodstąpienie od niej w terminie przewidzianym przepisami prawa lub niewypowiedzenie jej do dnia 
rozstrzygnięcia Promocji. 

2.4.4. w terminie do dnia 30.11.2021 r. - wykonanie przynajmniej jednej transakcji kartą debetową wydaną do 
założonego Konta Jakże Osobistego. 

2.4.5. w wypadku gdy Promocja jest pierwszą promocją Organizatora, w której bierze udział Uczestnik, powinien 
on również aktywować konto w https://bluebonus.pl poprzez kliknięcie w link otrzymany w wiadomości e-
mail oraz ustawić hasło do konta na stronie internetowej, która wyświetli się po kliknięciu w link. 

2.4.6. w terminie do końca dnia 30.11.2021 r. – przesłanie na adres mailowy: info@bluebonus.pl zdjęcia 
przedstawiającego zbudowaną z klocków przez Uczestnika makietę przedstawiającą Bankoland. Zdjęcia nie 
mogą prezentować, zawierać lub wykorzystywać w jakikolwiek sposób nazw, logo, znaków graficznych albo 
towarowych lub innych informacji dotyczących producentów lub dystrybutorów klocków wykorzystanych 
przez Uczestników do zbudowania makiety. Uczestnik może w ramach Promocji wysłać tylko jedno zdjęcie. 

2.5. Weryfikację spełnienia warunków wzięcia udziału w Promocji, w zakresie opisanym w ust. 2.4.2-2.4.3 Regulaminu, 
Organizator przeprowadzi na podstawie danych Uczestnika, przekazanych Partnerowi (który zwrotnie potwierdza 
spełnienie warunków uczestnictwa w Promocji) na podstawie zgody Uczestnika. 

2.6. W terminie do 15.12.2021 r. Komisja wyłoni maksymalnie 11 Zwycięzców, wskazując który z nich otrzyma Nagrodę I 
stopnia, a które otrzymają Nagrodę II stopnia, w oparciu o ocenę przedstawionych przez Uczestników projektów, 
według następujących kryteriów: (i) kreatywność, (ii) estetyka, (iii) funkcjonalność, (iv) oryginalność. 

2.7. Jeden Zwycięzca może otrzymać maksymalnie jedną Nagrodę. Nagroda nie podlega wymianie na pieniądze lub inną 
nagrodę rzeczową. Zwycięzcy nie mogą przekazać, zbyć lub przenieść praw do Nagrody na osobę trzecią. 

2.8. Organizator poinformuje o wynikach Promocji w dniu 15 grudnia 2021 r. za pośrednictwem portalu Youtube na kanale 
autora Nagrody I stopnia, o którym mowa w ust. 1.7.1 Regulaminu, dostępnym pod adresem: 
https://www.youtube.com/c/BrodatyGeek,  a także w formie listy Zwycięzców za pośrednictwem serwisu BlueBonus 
oraz mediów społecznościowych Organizatora, tj. https://www.facebook.com/ppbluepartner/. 

2.9. Na podstawie decyzji Komisji Uczestnik może zostać wykluczony z Promocji lub gdy Organizator poweźmie wiedzę, że 
dany Uczestnik: 

2.9.1. nie spełnił któregokolwiek z warunków Promocji określonych w ust. 2.3 lub 2.4 Regulaminu; 

2.9.2. naruszył warunki niniejszego Regulaminu, 
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2.9.3. podał lub posługuje się nieprawdziwymi lub nieprawidłowymi danymi. 

2.10. Wysyłając zdjęcie zgodnie z ust. 2.4.6 Regulaminu, Uczestnik oświadcza i zapewnia, że: 

2.10.1. wyraża zgodę na podanie swojego imienia, nazwiska a także miejscowości zamieszkania do publicznej 
wiadomości w przypadku przyznania przez Komisję Nagrody I lub II stopnia, za pośrednictwem oraz w sposób 
określony w ust. 2.8 Regulaminu. 

2.10.2. przysługują mu prawa autorskie do zdjęcia, o którym mowa w ust. 2.4.6 Regulaminu. 

2.10.3. udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieograniczonej czasowo, bezpłatnej licencji, z prawem do udzielenia 
sublicencji, do korzystania ze zdjęcia w celu jego oceny oraz rozstrzygnięcia Promocji, na następujących 
polach eksploatacji: (i) utrwalanie i zwielokrotnianie poprzez wytwarzanie egzemplarzy techniką cyfrową oraz 
drukiem, (ii) wprowadzanie do obrotu, użyczenie i najem, (iii) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby 
każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, (iv) wystawienie lub 
wyświetlenie, w tym za pomocą sieci Internet (v) reklama lub promocja, w tym w celu rozstrzygnięcia 
Promocji i podania do publicznej wiadomości, (vi) prawo wykorzystania w różnych formatach, w tym w 
postaci drukowanej w całości lub we fragmentach, wraz z prawem włączania utworów (lub ich fragmentów) 
do innych utworów, wspólnego rozpowszechniania z innymi utworami. 

2.11. Wydanie nagród Zwycięzcom nastąpi w terminie do 14 dni od dnia ogłoszenia wyników zgodnie z ust. 2.8 Regulaminu, 
przy czym: 

2.11.1. Organizator w terminie 3 dni od dnia rozstrzygnięcia Promocji skontaktuje się ze Zwycięzcą za pośrednictwem 
wiadomości mailowej na adres mailowy Uczestnika wskazany w Koncie Bluebonus, celem uzyskania 
niezbędnych informacji do przekazania Nagrody I stopnia oraz spełnienia obowiązków wynikających z 
przepisów prawa dotyczących rozliczenia otrzymanej Nagrody I stopnia. 

2.11.2. wydanie Nagrody II stopnia nastąpi w formie wiadomości wyświetlanej na Koncie Bluebonus Zwycięzcy 
Nagrody II stopnia. Wydanie następuje poprzez elektroniczne potwierdzenie Zwycięzcy odbioru 
elektronicznego vouchera (kodu). 

2.12. W przypadku: 

2.12.1. niemożliwości przekazania Nagrody Uczestnikowi, w wyniku niepoprawnie wskazanego przez Uczestnika 
adresu poczty elektronicznej lub niepoinformowania Organizatora o zmianie adresu poczty elektronicznej, 
Nagroda I stopnia nie zostanie przyznana i pozostaje do dyspozycji Organizatora;  

2.12.2. nieudzielenia przez Zwycięzcę wymaganych informacji do wydania Nagrody I stopnia w terminie 
przewidzianym do wydania Nagrody zgodnie z ust. 2.11 Regulaminu, Nagroda I stopnia nie zostanie 
przyznana i pozostaje do dyspozycji Organizatora. 

2.12.3. usunięcia Konta (zgodnie z definicją zawartą w Regulaminie Bluebonus) lub cofnięcia jakiejkolwiek ze zgód, o 
których mowa w ust. 2.4.1 Regulaminu - w trakcie trwania Promocji lub w okresie do wydania Nagród, 
skutkuje brakiem wzięcia udziału w Promocji przez Uczestnika. 

2.12.4. skorzystania przez Uczestnika z prawa odstąpienia, rozwiązania lub rezygnacji z korzystania z Konta w serwisie 
BlueBonus, określonego w Regulaminie BlueBonus - w trakcie trwania Promocji lub w okresie, do wydania 
Nagród, skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w Promocji. 

2.13. Uczestnicy, którzy: 

2.13.1. zawarli umowę rachunku bankowego, o której mowa w ust. 2.4.3 Regulaminu z innego źródła niż za 
pośrednictwem jednego z linków określonych w ust. 2.4.2 Regulaminu, bądź zawarli powyższą umowę 
korzystając z dwóch lub większej ilości źródeł (np. za pośrednictwem innych stron internetowych), jak również 

2.13.2. spełnili jakikolwiek z warunków wskazanych w ust. 2.4.1 - 2.4.6 Regulaminu po terminie przewidzianym w 
Regulaminie,  

- nie będą brali udziału w Promocji. 

2.14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania Partnera lub Uczestnika z tytułu zawarcia umowy rachunku 
bankowego, o którym mowa w ust. 2.4.3 Regulaminu, a także za decyzję Uczestnika o zawarciu powyższej umowy. 

§ 3. Postępowanie reklamacyjne. 
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3.1. Składanie reklamacji w zakresie dotyczącym działania Organizatora odbywa się drogą elektroniczną na adres e-mail: 
info@bluebonus.pl, pocztą na adres Organizatora podany w ust. 1.1 Regulaminu. 

3.2. Przedmiotem reklamacji jest działanie lub zaniechanie Organizatora niezgodne z warunkami i zasadami określonymi 
w niniejszym Regulaminie. 

3.3. Reklamacja powinna zawierać wskazanie Organizatora oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń. Jeżeli reklamacja 
wymaga uzupełnienia, Organizator zwraca się do Uczestnika z prośbą o jej uzupełnienie lub podanie szczegółów 
zgłaszanych zastrzeżeń. 

3.4. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. 

3.5. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w 
terminie określonym w ust. 3.4 Regulaminu, Organizator wyjaśnia Uczestnikowi przyczyny opóźnienia, wskazuje 
okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia reklamacji i wskazuje przewidywany termin rozpatrzenia 
reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. 

3.6. Odpowiedź na reklamację udzielana jest w formie pisemnej lub innym trwałym nośniku, przy czym przy udzielaniu 
odpowiedzi na reklamację Organizator w miarę możliwości będzie korzystał z tego samego kanału komunikacji, za 
pomocą którego została złożona reklamacja, o ile w tym trybie możliwe jest zachowanie formy trwałego nośnika. 
Odpowiedź zostanie udzielona za pośrednictwem poczty elektronicznej, o ile Uczestnik zgłosi taki wniosek. 

3.7. Procedura reklamacyjna nie wyłącza praw Uczestnika przysługujących mu na podstawie przepisów prawa. 
Uczestnikowi przysługuje prawo złożenia powództwa przeciwko Organizatorowi do sądu powszechnego. Sądem 
właściwym dla rozstrzygania sprawy jest sąd właściwy według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. 

3.8. Uczestnik będący konsumentem może również skorzystać z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń, a w 
szczególności ze stałych polubownych sądów konsumenckich przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej. 
Informacje na temat polubownego rozwiązywania sporów dostępne są na stronie 
http://www.polubowne.uokik.gov.pl/ 

3.9. Uczestnikowi będącemu konsumentem przysługuje także możliwość do zwrócenia się o pomoc do właściwego 
miejscowo Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Konsumentów lub do Rzecznika Finansowego. 

3.10. Uczestnikowi będącemu konsumentem udostępnia się łącze elektroniczne do platformy ODR: 
http://ec.europa.eu/odr. 

3.11. Podstawy reklamacji nie może stanowić powoływanie się na okoliczności: 

3.11.1. związane z nieprawidłowym funkcjonowaniem sprzętu komputerowego lub przeglądarki internetowej, 
z których korzysta Uczestnik; 

3.11.2. związane z nieprawidłowym funkcjonowaniem łączy telekomunikacyjnych lub systemów operatorów 
telekomunikacyjnych lub teleinformatycznych, które wynikają z okoliczności występujących po stronie 
Uczestnika lub dostawcy tych mediów do Uczestnika, na których wybór dokonany przez Uczestnika 
Organizator nie miał wpływu; 

3.11.3. związane z niedotrzymaniem lub naruszeniem warunków Regulaminu przez Uczestnika; 

3.11.4. związane z podaniem przez Uczestnika nieprawidłowych lub fałszywych danych przy wypełnianiu formularza 
kontaktowego; 

3.11.5. związane z niespełnieniem przez Uczestnika warunków zawarcia z Partnerem umowy rachunku bankowego, 
o którym mowa w ust. 2.4.3 Regulaminu w ramach jego oferty. 

§ 4. Dane osobowe. 

4.1. Podanie przez Uczestników danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do udziału w Promocji. 

4.2. Administratorem danych osobowych Uczestników będących osobami fizycznymi, przetwarzanych w celu udziału w 
Promocji oraz otrzymywania informacji handlowej od Organizatora oraz marketingu bezpośredniego jest Organizator. 

4.3. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych 
obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej, w zakresie i w celu niezbędnym do 
przeprowadzenia Promocji, sprawdzenia spełniania warunków uczestnictwa w Promocji oraz warunków otrzymania 
Nagrody i jej wydania, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą i odbywa się po 
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zapoznaniu się z treścią Regulaminu oraz po jego akceptacji przez Uczestnika, na podstawie zgody wyrażonej przez 
Uczestnika (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a 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) oraz w zakresie, w jakim jest to wymagane w celu wypełnienia przez Organizatora obowiązków prawnych 
ciążących na Organizatorze (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych). Dane 
osobowe Uczestników będą mogły zostać przekazane Partnerowi lub podmiotowi, o którym mowa w ust. 2.8 
Regulaminu w celu rozstrzygnięcia Promocji oraz podania wyniku Promocji do publicznej wiadomości. 

4.4. Uczestnik Promocji ma prawo żądania dostępu do danych, żądania sprostowania, żądania ich usunięcia, lub żądania 
ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu 
nadzorczego, oraz w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, Uczestnik ma prawo 
wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

4.5. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych lub w celu realizacji uprawnień osoby, której dane 
są przetwarzane, wynikających z Rozporządzenia, o którym mowa w ust. 4.3 Regulaminu, możliwy jest kontakt 
z inspektorem ochrony danych osobowych Cloud Services sp. z o.o. pod adresem odo@cloudservices.pl lub pisemnie 
na adres Organizatora wskazany w ust. 1.1 Regulaminu, z dopiskiem: ochrona danych osobowych. 

4.6. Unikalny kod przypisany Uczestnikowi zostanie przekazany Partnerowi i będzie przez niego przetwarzany w celu 
potwierdzenia spełnienia warunków Promocji przez Uczestnika. 

4.7. Dane osobowe dotyczące Uczestników, w zakresie unikalnego kodu, o którym mowa w ust. 2.4.2 Regulaminu będą 
przetwarzane przez czas trwania Promocji oraz do dnia przedawnienia ewentualnych roszczeń na podstawie art. 6 ust. 
1 lit. f Rozporządzenia).  

§ 5. Postanowienia końcowe. 

5.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają postanowienia Regulaminu BlueBonus 
oraz przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

5.2. Organizator zastrzega prawo do rozstrzygnięcia Promocji także w sytuacji, w której wpłynie mniej zdjęć niż 
przewidzianych Nagród. 

5.3. Rejestracja chęci udziału w Promocji oznacza akceptację zasad zawartych w niniejszym Regulaminie i zobowiązanie do 
jego przestrzegania. 

5.4. Niniejszy Regulamin jest dostępny w sieci Internet pod adresem: https://bluebonus.pl. 

 

 


