BLUE SERVICES sp. z o. o.
ul. Powstańców Warszawy 19
81-718 Sopot
NIP: 204-000-24-95

REGULAMIN MOŻESZ POBRAĆ I ZAPISAĆ NA SWOIM URZĄDZENIU
REGULAMIN PROMOCJI „BlueBonus IV”
§ 1. Definicje.
1.1. Organizator – Blue 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
prowadzi akta rejestrowe, posiadającą NIP: 204-000-24-95, o kapitale zakładowym w wysokości
60.700,00 zł.
1.2. Regulamin – niniejszy dokument, wraz z wszystkimi załącznikami do niego, określający w szczególności
warunki uczestnictwa w Promocji.
1.3. Uczestnik – osoba lub podmiot, który zawarł umowę pożyczki z Pixo sp. z o.o. (z siedzibą w Białymstoku
(15 – 888), przy ul. Wyszyńskiego 2B, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego pod nr 0000530323, której akta przechowywane są w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości
200.000,00 zł, posiadającą NIP: 5272722744) za pośrednictwem Partnera, na warunkach promocyjnych,
określonych w Regulaminach promocji lub konkursu Pixo sp. z o.o. stanowiących: Załącznik nr 1 do
niniejszego
Regulaminu,
który
można
odnaleźć
również
pod
linkiem:
https://admin.smartpozyczka.pl/files/pdf/2019_10_01_SMART_PIXO_Regulamin_1pozyczka_0zl_zrz.p
df lub Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, który można również odnaleźć pod linkiem:
https://admin.smartpozyczka.pl/files/regulaminy/regulamin_konkurs_kalendarz_swiateczny_19.11.20
19.pdf
1.4. Partner – Aventus Group Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku (15-888), przy ul. kardynała Stefana
Wyszyńskiego 2B p. III, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem 0000355948, której akta przechowywane są w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 1.500.000,00
zł, posiadającą NIP: 9662029390, wpisana do rejestru pośredników kredytowych pod numerem
RPK026240.
1.5. Promocja - promocja opisana w niniejszym Regulaminie, polegająca na tym, że po spełnieniu warunków
określonych w Regulaminie w czasie trwania Promocji Uczestnik może otrzymać Bonus.
1.6. Bonus – nagroda przewidziana w Promocji: 100 zł, wypłacana w formie przelewu na rachunek bankowy
wskazany przez Uczestnika.
§ 2. Zasady i warunki uczestnictwa w Promocji.
2.1. Organizator organizuje niniejszą Promocję w okresie od 6 grudnia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.
Oznacza to, że aby otrzymać Bonus Uczestnik powinien spełnić warunki określone w ust. 2.2 w tym
terminie.
2.2. Uczestnikiem może być wyłącznie pełnoletnia i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych osoba
fizyczna, w tym prowadząca działalność gospodarczą lub zawodową, jak również osoby prawne oraz
jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
2.3. Warunkami wzięcia udziału w Promocji są:
2.3.1. Wypełnienie wniosku o zawarcie umowy pożyczki z Pixo sp. z o.o. za pośrednictwem Partnera oraz
wyrażenie chęci uczestnictwa w Promocji na stronie internetowej Organizatora Promocji:
https://bluebonus.pl poprzez wypełnienie formularza prawdziwymi danymi osobowymi,
wyrażenie zgód znajdujących się pod formularzem i przesłanie go do Partnera, korzystając z
narzędzi dostępnych na stronie internetowej Promocji;
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2.3.2. Zawarcie przez Uczestnika umowy pożyczki za pośrednictwem Partnera po spełnieniu warunków
jej udzielenia oraz utrzymanie jej przez 14 dni, tj. nieodstąpienie od niej w terminie przewidzianym
ustawą lub umową pożyczki bądź niespłacenie jej przed upływem tego terminu;
2.3.3. Nie zawarcie wcześniej umowy pożyczki z Partnerem lub za pośrednictwem Partnera.
Wcześniejsze zawarcie umowy pożyczki przez dany podmiot z Partnerem lub za pośrednictwem
Partnera wyklucza możliwość udziału w Promocji.
2.4. W terminie 14 dni od złożenia wniosku o zawarcie umowy pożyczki, o którym mowa w ust. 2.3.1 – Partner
przesyła do Organizatora informację, o tym czy Uczestnik zawarł umowę pożyczki.
2.5. Po zakończeniu Promocji oraz po potwierdzeniu przez Partnera, że Uczestnik zawarł umowę pożyczki i
utrzymał ją przez okres, o którym mowa w ust. 2.3.2, nie później jednak niż do 30 stycznia 2020 roku,
Organizator przeleje Bonus na podany na podany przez Uczestnika w profilu na stronie internetowej
bluebonus.pl numer rachunku bankowego. W tym celu należy:
2.5.1. zalogować się do profilu w bluebonus.pl,
2.5.2. kliknąć w zakładkę ‘Twój profil’, następnie ‘Edytuj dane’,
2.5.3. wprowadzić numer konta w części: ‘numer konta IBAN’ tj. numer konta poprzedzony skrótem ‘PL’
(w przypadku posiadania polskiego numeru konta).
2.6. W przypadku:
2.6.1. niemożności przekazania Bonusu Uczestnikowi, w szczególności w wyniku niepoprawnie
wskazanego przez Uczestnika numeru rachunku bankowego, Bonus pozostaje do dyspozycji
Organizatora;
2.6.2. opóźnień nieleżących po stronie Organizatora w otrzymaniu informacji o spełnieniu przez
Uczestnika warunków przyznania Bonusu, termin przekazania Bonusu może zostać przesunięty
o czas opóźnienia, o czym Organizator poinformuje na stronie https://bluebonus.pl.
2.7. Na podstawie decyzji Organizatora Uczestnik może zostać wykluczony z Promocji lub pozbawiony prawa
do Bonusu w przypadku, gdy Organizator poweźmie wiedzę, że dany Uczestnik:
2.7.1. nie spełnił on lub naruszył którykolwiek z warunków Promocji określonych w ust. 2.3 niniejszego
Regulaminu;
2.7.2. podał lub posługuje się niepełnymi lub nieprawdziwymi danymi, w szczególności przy
rejestrowaniu się jako Uczestnik Promocji;
2.7.3. naruszył warunki niniejszego Regulaminu Promocji;
2.7.4. zawarł umowę pożyczki za pośrednictwem Partnera, z naruszeniem przepisów prawa, lub
warunków określonych w niniejszym Regulaminie Promocji.
2.8. Wnioski o zawarcie umowy pożyczki z Partnerem składane z innego źródła niż za pośrednictwem strony
internetowej Promocji określonej w ust. 2.3.1, jak również wnioski złożone po ostatnim dniu Promocji
nie będą brały udziału w Promocji.
2.9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania Partnera z tytułu pośrednictwa w zawarciu
umów pożyczki, jak również za decyzje Uczestników Promocji o zawarciu za pośrednictwem Partnera
umowy pożyczki.
§ 3. Postępowanie reklamacyjne.
3.1. Składanie reklamacji odbywa się drogą elektroniczną na adres e-mail: info@bluebonus.pl, bądź pocztą
na adres Organizatora Promocji wskazany w ust. 1.1.
3.2. Przedmiotem reklamacji jest działanie lub zaniechanie Organizatora niezgodne z warunkami i zasadami
określonymi w niniejszym Regulaminie.
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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, 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 na papierze 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.
3.7. Procedura reklamacyjna nie wyłącza praw Usługobiorcy przysługujących im 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.
3.10. Uczestnikowi będącemu konsumentem udostępnia się łącze elektroniczne do platformy ODR:
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 otrzymania pożyczki od Partnera.
§ 4. Dane osobowe.
4.1. Podanie przez Uczestników będących osobami fizycznymi 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. Podstawa prawna, cel, okres przetwarzania danych osobowych oraz uprawnienia przysługujące osobie,
której dane są przetwarzane, a także inne ważne informacje dotyczące zasad przetwarzania danych
osobowych są szczegółowo określone w Polityce Prywatności Blue Services Sp. z o.o., uwzględniającej
przepisy 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
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swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych).
4.4. 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, możliwy
jest kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych Blue Services Sp. z o.o. pod adresem
odo@blueservices.pl lub pisemnie na adres Usługodawcy wskazany w ust. 1.1, z dopiskiem: ochrona
danych osobowych.
4.5. Dane osobowe Uczestnika podane w formularzu kontaktowym zostaną przekazane Partnerowi oraz Pixo
sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku i będą przez te podmioty przetwarzane w celu oceny zdolności
kredytowej Uczestnika oraz spełnienia udzielenia warunków udzielenia pożyczki i zawarcia umowy
pożyczki.
§ 5. Postanowienia końcowe.
5.1. Promocja odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
5.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie
obowiązujące.
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 siedzibie Organizatora pod adresem wskazanym w ust. 1.1
niniejszego Regulaminu oraz w sieci Internet pod adresem: https://bluebonus.pl.
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Promocji „BlueBonus IV”
Regulamin Promocji w serwisie www.smartpozyczka.pl
„Pierwsza pożyczka za darmo”
§ 1. Organizator
Organizatorem promocji „Pierwsza pożyczka za darmo” zwanej dalej „Promocją”, jest PIXO Sp. z o.o. z siedzibą w
Białymstoku, ul. Wyszyńskiego 2B, 15 – 888 Białystok, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000530323;
posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 200.000,00 zł, reprezentowana przez Vytautas Stražnickas – Prezesa
Zarządu spółki PIXO Sp. z o. o., zwana dalej Pożyczkodawcą.
§ 2. Postanowienia ogólne
Określenia użyte w regulaminie oznaczają:
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Okres kredytowania – liczba dni, liczona od dnia zawarcia Umowy Pożyczki, po których upływie następuje
Termin Spłaty.
Pożyczkobiorca - oznacza osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, posiadającą
numer ewidencyjny PESEL oraz miejsce zamieszkania na terenie Polski, której w wyniku rejestracji, a
następnie pozytywnej weryfikacji zawarła z Pożyczkodawcą Umowę Pożyczki.
Wniosek o Udzielenie Pożyczki – wniosek złożony przez Klienta/Pożyczkobiorcę za pośrednictwem Profilu
Klienta drogą elektroniczną albo drogą telefoniczną, zawierający propozycję warunków Umowy Pożyczki,
którego szczególne zasady składania ustala Regulamin Rejestracji, składania Wniosków o Udzielenie
Pożyczki i świadczenia innych usług przez Pośrednika.
Pożyczka – środki pieniężne przekazywane Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę w wysokości i na
warunkach określonych w zawartej Umowie Pożyczki Krótkoterminowej, zwracane w formie
jednorazowego przelewu.
Prowizja – oznacza opłatę należną Pożyczkodawcy od Pożyczkobiorcy jako wynagrodzenie z tytułu
przygotowania, udzielenia i wypłaty Pożyczki w wysokości wynikającej z Umowy Pożyczki, Tabeli Opłat i
Prowizji oraz Formularza Informacyjnego.
Regulamin Promocji – oznacza każdy Regulamin, ustalający promocyjne warunki udzielenia Pożyczek
Krótkoterminowych, polegające w szczególności na rezygnacji przez Pożyczkodawcę z należnych mu
opłat, Prowizji, odsetek od udzielonych Pożyczek, na obniżeniu tych opłat, Prowizji, odsetek lub na innych
ustępstwach czynionych w stosunku do Pożyczkobiorcy.
Klient – osoba korzystająca z usług Pośrednika, świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem
Strony Internetowej na podstawie Regulaminu Rejestracji, składania Wniosków o Udzielenie Pożyczki i
świadczenia innych usług przez Pośrednika, zainteresowana uzyskaniem Pożyczki u Pożyczkodawcy.
Kwota do Spłaty – Kwota Pożyczki powiększona o wszelkie przysługujące Pożyczkodawcy opłaty, prowizje,
odsetki, i inne należności wynikające z zawartej Umowy Pożyczki, która powinna zostać zwrócona przez
Pożyczkobiorcę w Terminie Spłaty zgodnie z zobowiązaniem wynikającym z Umowy Pożyczki.
Termin Spłaty – wynikający z Umowy Pożyczki Krótkoterminowej oraz Umowy Pożyczki Refinansującej
dzień, w którym Pożyczkobiorca zobowiązany jest zwrócić na Rachunek Bankowy Pośrednika Kwotę do
Spłaty.
§ 3. Warunki i zasady uczestnictwa w promocji

1.

Promocja trwa do odwołania.

2.

Uczestnikiem promocji może być osoba spełniająca warunki udzielenia Pożyczki, wskazane w Ramowej
Umowie Pożyczki, tj. Klient, który:
a.

jest konsumentem w znaczeniu art. 221 Kodeksu Cywilnego tj. osobą fizyczną dokonującą czynności
prawnej niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową.
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b.

jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej z miejscem zamieszkania na terytorium kraju,

c.

nie posiada niespłaconych zobowiązań względem Pożyczkodawcy,

d.

nie posiada niespłaconych zobowiązań, które zostałyby ujawnione w bazach danych prowadzonych
przez Biura Informacji Gospodarczej,

e.

jest zdolny do spłaty udzielonej Pożyczki,

f.

posiada na Stronie Internetowej aktywny Profil Klienta,

g.

złożył Wniosek o Udzielenie Pożyczki, następnie potwierdzony Opłatą Rejestracyjną uiszczoną z
Indywidualnego Rachunku Bankowego Pożyczkobiorcy, albo następnie przeszedł pozytywnie
weryfikację przy wykorzystaniu aplikacji Kontomatik.

h.

przeszedł pozytywnie weryfikację oraz ocenę zdolności kredytowej w zbiorach danych Pożyczkodawcy
oraz bazach danych Biur Informacji Gospodarczych,

i.

wyraził zgodę na zawarcie Umowy Pożyczki na niższą Kwotę, niżeli Kwota wynikająca z wniosku o
udzielenie Pożyczki oraz propozycji zawarcia Umowy Pożyczki Formularza Informacyjnego, przesłanych
Klientowi bezpośrednio po złożeniu wniosku udzielenie pożyczki. Klient wyraża zgodę poprzez
oznaczenie właściwego checkboksa podczas procesu rejestracji i tworzenia indywidualnego Profilu
Klienta,

j.

zawarł Umowę Pożyczki z Pożyczkodawcą na warunkach wynikających z Umowy przesłanej na trwałym
nośniku w dniu udzielenia pożyczki, tj. wypłaty środków na wskazany rachunek bankowy.

3.

Warunki promocji dotyczą wyłącznie pierwszej Pożyczki udzielonej za pośrednictwem strony internetowej
www.smartpozyczka.pl

4.

Promocja, przewidziana zapisami niniejszego Regulaminu polega na rezygnacji przez Pożyczkodawcę ze
stosowanej zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji, Prowizji oraz odsetek kapitałowych w stosunku do pierwszej
Pożyczki, udzielonej Klientowi za pośrednictwem strony internetowej www.smartpozyczka.pl, z
zastrzeżeniem warunku jej terminowej spłaty przez Pożyczkobiorcę , tj. spłaty dokonanej najpóźniej w
Terminie Spłaty.

5.

Promocja nie łączy się z innymi promocjami dostępnymi w ofercie spółki, chyba że indywidualne warunki
promocji stanowią inaczej.

6.

Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia promocji w dowolnym terminie.

7.

Propozycja warunków Umowy Pożyczki przesyłana jest Klientowi niezwłocznie po złożeniu przez niego
wniosku o udzielenie pożyczki, w którym znajduje się również sugestia Klienta odnośnie wysokości Kwoty
Pożyczki oraz okresu kredytowania.

8.

Propozycja ta przesyłana jest Klientowi na trwałym nośniku (za pośrednictwem poczty elektronicznej)
Pożyczkodawca, analizując wynik przeprowadzanej obowiązkowej oceny zdolności kredytowej Klienta, celem
zabezpieczenia jego interesów finansowych, może dokonać zmiany Propozycji warunków Umowy Pożyczki,
o której mowa w ust. 8, jednakże może tego dokonać wyłącznie w zakresie dotyczącym Kwoty Pożyczki oraz
wyłącznie na podstawie zgody Klienta, o której mowa w ust. 2 lit. i. Pozostałe postanowienia Propozycji
warunków Umowy Pożyczki pozostają bez zmian, w tym koszt udzielenia pożyczki, który wynosi 0 zł oraz RRSO
0%.

9.

Zmiana Propozycji warunków Umowy Pożyczki nie może powodować udzielenia pożyczki w wyższej
wysokości niżeli wnioskowana.

10. Klienta obowiązują warunki Umowy Pożyczki, przesłanej mu na trwałym nośniku (za pośrednictwem poczty
elektronicznej) w dniu zawarcia umowy, tj. dniu wypłaty Kwoty Pożyczki w wysokości albo równej wysokości
kwoty wnioskowanej albo w wysokości, wynikającej z obniżenia Kwoty Pożyczki, stosownie do zapisów ust.9,
na co Klient wyraził zgodę, o której mowa w ust. 2 lit.i.
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§ 4. Wygaśnięcie warunków promocji
1.

W razie bezskutecznego upływu Terminu Spłaty Pożyczki udzielonej na warunkach promocji, albo w razie
bezskutecznego upływu Terminu Spłaty wyznaczonego wskutek Przedłużenia Terminu Spłaty, warunki
promocji wygasają, a Pożyczkobiorca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Pożyczkodawcy wszelkich
należnych Prowizji oraz odsetek w wysokości odpowiedniej do wypłaconej Kwoty Pożyczki, stosownie do
wskazań Tabeli , znajdującej się na końcu niniejszego Regulaminu.
§ 5. Postanowienia końcowe

1.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają zapisy Ramowej Umowy
Pożyczki oraz przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

2.

Skorzystanie z warunków promocji, przewidzianej postanowieniami niniejszego Regulaminu oznacza
akceptację zasad zawartych w Regulaminie Promocji „Pierwsza pożyczka za darmo”.

3.

Pożyczkodawca ma prawo do odwołania oraz do aktualizacji warunków promocji w każdym czasie. Zmiany
nie mogą dotyczyć umów pożyczek już zawartych.
PIXO Sp. z o.o.
Prezes Zarządu
Vytautas Stražnickas
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Załącznik nr 2 do Regulaminu Promocji „Blue Bonus IV”
Regulamin Konkursu w smartpozyczka.pl
„Kalendarz świąteczny”
§ 1. Postanowienia ogólne
1.

Konkurs pod nazwą „Kalendarz świąteczny” (zwany dalej: „Konkursem”), organizowany jest przez spółkę PIXO
Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 2B p.III, 15 – 888 Białystok, Wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII
Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000530323. Osoba uprawniona do reprezentacji – Prezes Zarządu
Vyatautas Strażnickas. Wpisany do Rejestru Instytucji Pożyczkowych z numerem RIP000404.

2.

Niniejszy Regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) określa zasady Konkursu, uprawnienia

3.

Organizatora oraz prawa i obowiązki Uczestników Konkursu.

4.

Tekst niniejszego regulaminu jest dostępny na stronie internetowej Pożyczkodawcy.
§ 2. Termin i miejsce Konkursu

1.

Okres przyjmowania zgłoszeń do konkursu rozpoczyna się od dnia 20.11.2019 r. od godziny 00:00 do dnia
23.12.2019r. do godziny 24:00.

2.

Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 3. Uczestnicy konkursu.

1.

Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, spełniająca warunki udzielenia Pożyczki, wskazane w
Ramowej Umowie Pożyczki, stosowanej przez Pożyczkodawcę, udzielającego Pożyczki za pośrednictwem
strony internetowej www.smartpozyczka.pl, tj. osoba, która:
a.

jest konsumentem w znaczeniu art. 221 Kodeksu Cywilnego tj. osobą fizyczną dokonującą czynności
prawnej niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową.

b.

jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej z miejscem zamieszkania na terytorium kraju,

c.

nie posiada niespłaconych zobowiązań względem Pożyczkodawcy,

d.

nie posiada niespłaconych zobowiązań, które zostałyby ujawnione w bazach danych prowadzonych
przez Biura Informacji Gospodarczej,

e.

jest zdolny do spłaty udzielonej Pożyczki,

f.

posiada na stronie internetowej Pożyczkodawcy aktywny Profil Klienta,

g.

złożył Wniosek o Udzielenie Pożyczki, następnie przeszedł pozytywnie weryfikację przy wykorzystaniu
aplikacji Kontomatik.

h.

przeszedł pozytywnie weryfikację oraz ocenę zdolności kredytowej w zbiorach danych Pożyczkodawcy
oraz bazach danych Biur Informacji Gospodarczych,

i.

zawarł Umowę Pożyczki z Pożyczkodawcą i nie odstąpił od tej Umowy,

j.

spłacił pożyczkę w wyznaczonym w Umowie Pożyczki terminie,

k.

spłacił pożyczkę refinansującą w wyznaczonym w Umowie Pożyczki terminie,

l.

dokonał refinansowania posiadanej już pożyczki i spłacił pożyczkę refinansująca w wyznaczonym w
Umowie Pożyczki terminie.
§ 4. Warunki uczestnictwa w Konkursie

1.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest w terminie od 20.11.2019r. do 23.12.2019r.:
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a)

Złożenie wniosku o udzielenie pożyczki za pośrednictwem aktywnego Profilu Klienta na stronie internetowej
www.smartpozyczka.pl, zawarcie Umowy Pożyczki w okresie trwania Konkursu, a także spłacenie pożyczki w
wyznaczonym w Umowie Pożyczki terminie,

b) Złożenie wniosku o udzielenie pożyczki refinansującej za pośrednictwem aktywnego Profilu Klienta na stronie
internetowej www.smartpozyczka.pl, zawarcie Umowy Pożyczki Refinansującej w okresie trwania Konkursu,
a także spłacenie pożyczki refinansującej w wyznaczonym w Umowie Pożyczki w terminie,
c)

Wykonania zadania konkursowego: „Złóż nam kreatywne życzenia świąteczne". W formularzu na stronie
https://konkurs.smartpozyczka.pl.

d) Uczestnikiem Konkursu staje się każdy Pożyczkobiorca, który spełnia łącznie warunki, określone w § 3 oraz §
4, bez konieczności spełnienia dodatkowych wymagań.
2.

W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, osoby działające na zlecenie Organizatora w
związku z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, a także najbliżsi członkowie rodzin wszystkich
wymienionych powyżej osób do II stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa, a także osoby pozostające w
stosunku przysposobienia oraz osoby pozostające w związkach partnerskich.

3.

Osoba przystępująca do Konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, staje się jego
uczestnikiem i tym samym akceptuje wszystkie jego postanowienia.
§ 5. Nagrody konkursowe

1.

Nagrodą dla zwycięzców Konkursu jest wirtualna karta w postaci kodu o wartości 100 zł brutto, który
umożliwia dokonanie zakupów na stronie internetowej empik.com.

2.

Organizator przewiduje pulę 120 nagród. Uczestnik może wysyłać tylko jedno zgłoszenie do udziału w
Konkursie przez cały okres trwania Konkursu.

3.

Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania
Nagrody, nie można przenosić na inne osoby i podmioty.
§ 6. Zasady konkursu

1.

Aby zapewnić prawidłową organizację i przebieg Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny
prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób nagrodzonych, Organizator powoła komisję
konkursową (zwaną dalej: „Komisją Konkursową”). W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby wyznaczone
przez Organizatora, zgodnie z protokołem powołania Komisji Konkursowej. Komisja Konkursowa dokona
wyboru Zwycięzców.

2.

Komisja Konkursowa codziennie, w okresie od 1.12.2019r. do 24.12.2019r. dokona wyboru 5 najbardziej
twórczych odpowiedzi danego dnia. Ogłoszenie Zwycięzców następować będzie sukcesywnie w kolejnych
dniach. Wyłączność stanowią weekendy, kiedy zwycięzcy z soboty i niedzieli wraz z poniedziałkowymi będą
ogłaszani w poniedziałek. Kilka wyróżnionych życzeń będzie publikowanych w mediach społecznościowych
Smart Pożyczki raz w tygodniu.

3.

Imię i pierwsza litera nazwiska Zwycięzców wraz z miejscowością zamieszkania będą ogłaszane na stronie
internetowej Organizatora http://smartpozyczka.konkurs.pl codziennie od 01.12.2019r. do 24.12.2019r. zaś
zwycięzcy z soboty i niedzieli wraz z poniedziałkowymi będą ogłaszani w poniedziałek. Osoby wybrane
otrzymają też smsa z informacją o wygranej.

a.

Uczestnik Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie prawa bądź szkodę wyrządzoną swymi
działaniami lub zaniechaniami, w związku z udziałem w Konkursie, w szczególności w związku z podaniem
nieprawdziwych danych.

a.

W razie wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości w zachowaniach Uczestników, które mogłyby mieć
potencjalnie wpływ na wynik Konkursu, Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia z Konkursu
Uczestników, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że próbowali w niedozwolony sposób wpływać
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na przebieg Konkursu lub dopuścili się naruszenia Regulaminu, a także w sytuacjach szczególnych do
przerwania Konkursu.
b.

We wszystkich sprawach spornych głos decydujący należy do Komisji Konkursowej.

c.

Decyzje są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
§ 7. Przekazanie nagrody

1.

Nagrody zostaną przekazane Zwycięzcom przez Organizatora na udostępnione w Profilu Klienta adresy
korespondencyjne, po uprzedniej weryfikacji danych osobowych oraz danych kontaktowych.

2.

Nagrody zostaną wysłane niezwłocznie po dokonaniu terminowej spłaty pożyczki.

3.

Przed przyznaniem nagrody, Zwycięzcy zostaną zweryfikowani za pośrednictwem rozmowy telefonicznej.

4.

W przypadku braku możliwości skontaktowania się z laureatem Konkursu w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia
rozstrzygnięcia Konkursu, jak również w przypadku rezygnacji przez Uczestnika z Nagrody, osoba ta traci
prawo do nagrody.

5.

Uczestnikowi Konkursu nie przysługuje prawo do wymiany nagrody przewidzianej w Konkursie na inną.
§ 8. Prawa autorskie

1.

Odpowiedź na Pytanie Konkursowe, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt. e) niniejszego Regulaminu, wpisy oraz
wszelkie inne materiały stworzone przez Uczestnika w związku z Konkursem, mogą stanowić utwór w
rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z
2006 r. Nr 90, poz. 631) (dalej: Utwór).

2.

Zgłoszenie przez Uczestnika udziału w Konkursie jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika
oświadczenia, że Utwór nie narusza obowiązujących przepisów prawa, żadnych praw osób trzecich oraz zasad
współżycia społecznego.

3.

Zgłoszenie przez Uczestnika udziału w Konkursie jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika
oświadczenia, że Utwór wolny jest od praw i roszczeń osób trzecich, oświadczenia, że Uczestnik jest
uprawniony do korzystania i rozporządzeni Utworem w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie, oraz
oświadczenia, że Uczestnik ponosi odpowiedzialność z tytułu wszelkich ewentualnych roszczeń osób trzecich
związanych z Utworem.

4.

Uczestnik poprzez zgłoszenie swojego udziału w Konkursie udziela Organizatorowi niewyłącznej licencji, z
prawem udzielenia dalszej licencji, na czas 5 lat od dnia zgłoszenia udziału w Konkursie, do korzystania z
Utworu (w szczególności Odpowiedzi na Pytanie Konkursowe, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszego
Regulaminu i Zdjęcia, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt. e) niniejszego Regulaminu) na następujących polach
eksploatacji:
a)

w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworów oraz ich opracowań – wytwarzanie dowolną techniką,
w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

b) w zakresie obrotu oryginałami utworów oraz ich opracowaniami albo egzemplarzami, na których utwory
utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy,
c)

5.

w zakresie rozpowszechniania utworów oraz ich opracowań w sposób inny niż opisany w pkt. a) lub b)
– publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, publiczne udostępnienie utworów w
taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, nadawanie
za pośrednictwem stacji telewizyjnych naziemnych, w tym za pośrednictwem satelity, remitowanie,
rozpowszechnianie w prasie, w sieci internetowej, na plakatach.

Organizatorowi przysługuje prawo anonimowego rozpowszechniania Utworu, opracowania Utworu, a także
decydowania o pierwszym publicznym udostępnieniu Utworu oraz sprawowania nadzoru nad sposobem
korzystania z Utworu.
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6.

Uczestnik zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych do Utworu.

7.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia osób trzecich, wynikające z naruszenia
przez Uczestnika Konkursu ich praw, w szczególności praw autorskich do Utworu.

8.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę Utworów zgłaszanych przez Uczestnika Konkursu.

9.

W razie wystąpienia przez jakiekolwiek osoby trzecie z jakimikolwiek roszczeniami przeciwko Organizatorowi,
związanymi z naruszeniem praw osób trzecich przez Uczestnika, Uczestnik przejmie na siebie i zaspokoi
wszelkie uzasadnione roszczenia.
§ 9. Dane osobowe

1.

Administratorem Danych Osobowych zebranych w czasie Konkursu jest PIXO Sp. z o.o. z siedzibą w
Białymstoku, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 2B p.III, 15 – 888 Białystok.

2.

Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe Pożyczkobiorców na mocy ustawy z dnia 10
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000 z dnia 2018.05.24) w celu realizacji zawartej
umowy pożyczki, oraz zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 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 RODO) stosując niezbędne środki techniczne i organizacyjne zapewniające
ochronę przetwarzanych danych zgodnie z odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną,
a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Uczestników Konkursu przed udostępnieniem ich osobom
nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem. Uczestnicy Konkursu, podając swoje dane osobowe, wyrażają
zgodę i upoważniają Organizatora Konkursu do przetwarzania tych danych osobowych dla celów organizacji
Konkursu, opublikowania nagrodzonych zadań konkursowych w mediach społecznościowych smartpożyczki,
przekazania Nagród oraz innych prawnie usprawiedliwionych celów Organizatora. Pożyczkobiorca w każdym
czasie ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach uczestnictwa w Konkursie.
Konsekwencją wycofania zgody będzie wykluczenie Pożyczkobiorcy z udziału w losowaniu Nagród,
przewidzianych przez Organizatora.

3.

Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo do:
a)

żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,

b) wycofania udzielonej zgody, w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie udzielonej
zgody, nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem,
c)

wniesienia skargi do organu nadzorczego.

4.

Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych,
czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania, lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne,
nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do
realizacji celu, dla którego zostały pierwotnie zebrane.

5.

Administrator Danych Osobowych zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych jeżeli ich zachowanie
jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

6.

Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Uczestnik Konkursu może dokonać poprzez przesłanie
właściwego oświadczenia woli na adres Administratora info@smartpozyczka.pl bądź wyznaczonego
Inspektora
Ochrony
Danych
w
Spółce
na
następujący
adres
e-mail:
inspektor.ochrony.danych@aventusgroup.pl.
§ 10.

1.

Reklamacje

Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane w formie pisemnej przez Uczestników na adres
Organizatora, z dopiskiem „Konkurs”.

Strona 11 z 12

BLUE SERVICES sp. z o. o.
ul. Powstańców Warszawy 19
81-718 Sopot
NIP: 204-000-24-95

2.

Reklamacje powinny być sporządzone w sposób dający możliwość identyfikacji osób je składających, tj.:
zawierać imię i nazwisko osoby oraz dokładny adres korespondencyjny, jak również opis i wskazanie
przyczyny reklamacji.

3.

Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni
roboczych od daty ich wpłynięcia. Organizator powiadomi o rozstrzygnięciu reklamacji w formie pisemnej na
adres do korespondencji podany przez osobę zgłaszającą reklamację, ewentualnie w formie odpowiedzi na
wskazany adres e-mail, w przypadku, gdy osoba składająca reklamację zawrze stosowny ku temu wniosek w
treści Reklamacji.

4.

Postanowienia ust. 1 - 3 nie wyłączają roszczeń Uczestnika przewidzianych w powszechnie obowiązujących
przepisach prawa.
§ 11.

Postanowienia końcowe

1.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu.

2.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące
przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego. Skierowanie sprawy na drogę
sądową powinno nastąpić po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.
Vyatautas Strażnickas
Prezes Zarządu PIXO Sp. z o.o
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