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REGULAMIN BADANIA NAD UŻYTECZNOŚCIĄ URZĄDZEŃ PŁATNICZYCH PAYEYE  

 

I. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady przeprowadzenia badania nad użytecznością Urządzeń płatniczych 

PayEye (dalej: „Badanie”). 

2. Badanie jest wykonywane od dnia 01.03.2021 r. do 26.03.2021 r./w dniu wskazanym przez Organizatora, o czym Uczestnik 

zostanie uprzednio poinformowany w zaproszeniu na Badanie. 

3. Organizatorem Badania jest PayEye sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Zwycięska 43, 53-033 Wrocław, wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000773560, NIP 8943138845, REGON 382724489 o kapitale 

zakładowym PLN 10.800,00, wpisaną do rejestru małych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru 

Finansowego pod numerem MIP42/2019, (dalej: „Organizator”).  

4. Uczestnikami Badania są osoby fizyczne, które zapoznały się i zaakceptowały Regulamin, zapoznały się i zaakceptowały Klauzulę 

Informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w związku z przeprowadzeniem badań nad użytecznością Urządzeń 

płatniczych PayEye (dalej: „Klauzula Informacyjna”) i wyraziły zgody na przetwarzanie tych danych niezbędne dla 

przeprowadzenia Badania (dalej: „Uczestnik” lub „Uczestnicy”).  

5. Uczestnikami Badania mogą być tylko osoby fizyczne mające pełną zdolność do czynności prawnych oraz mające możliwość 

osobistego udziału w Badaniach przeprowadzonych na terenie Wrocławia. 

6. Uczestnikami Badania nie mogą być pracownicy Organizatora. 

7. Uczestnictwo w Badaniu jest bezpłatne. Z tytułu udziału w Badaniu Uczestnikowi nie przysługuje żadne wynagrodzenie. 

Organizator nie zwraca kosztów transportu i podróży.  

8. Uczestnik w każdym momencie może zrezygnować z udziału w Badaniu, a także cofnąć zgodę lub zgody na przetwarzanie swoich 

danych w celu jego przeprowadzenia zgodnie z treścią Klauzuli Informacyjnej.  Rezygnacja z udziału w Badaniu stanowi 

wypowiedzenie Regulaminu przez Uczestnika w trybie natychmiastowym, do czego wystarczające jest złożenie Organizatorowi 

oświadczenia o rezygnacji. 

9. Organizator zobowiązuje się do przeprowadzenia Badania w sposób rzetelny, profesjonalny a także z należytą starannością przy 

uwzględnieniu zawodowego charakteru działalności Organizatora. 

 

II. Przedmiot i przebieg Badania 

1. Badanie przeprowadzane będzie przy wykorzystaniu formularza Googla dostępnego pod adresem: 

https://forms.gle/PYfqfXGjGA64fWqeA, a następnie osobistego udział w Badaniu w miejscu i czasie  wskazanym przez 

Organizatora na terenie Wrocławia.  

2. Dokładne miejsce i czas przeprowadzenia Badania Organizator określi w zaproszeniu, o czym poinformuje z odpowiednim 

wyprzedzeniem. 

3. Badanie polega na wypełnieniu formularza dostępnego pod adresem: https://forms.gle/PYfqfXGjGA64fWqeA celem zgłoszenia 

chęci uczestnictwa. Następnie Organizator wyłoni Uczestników celem utworzenia odpowiednich grup badawczych i skieruje 

zaproszenie na Badania. 

4. Organizator zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi osobami celem zaproszenia ich do udziału w Badaniu. 

5. Urządzenia płatnicze PayEye (dalej: „Urządzenie”) służą do przyjmowania przez Partnerów PayEye płatności z wykorzystaniem 

usługi płatniczej świadczonej przez PayEye. Wyposażone są również w aparat umożliwiający zarejestrowanie Wzorca 

Biometrycznego służącego uwierzytelnianiu użytkowników systemów płatności bezgotówkowej.  

6. Przed rozpoczęciem Badania Uczestnik zostanie zaznajomiony z dokładnym przebiegiem Badania.  

7. Badanie będzie przeprowadzane przez wyłonionego przez PayEye podwykonawcę Badań, o czym PayEye poinformuje Uczestnika 

w zaproszeniu do udziału w Badaniu. 

8. Wyniki badań zostaną wykorzystane na potrzeby prac nad udoskonaleniem funkcjonowania oraz użyteczności Urządzenia. 

 

III. Nagrody za uczestnictwo w Badaniu 

1. Zaproszone do Badania osoby, które fizycznie w dniu Badania stawią się w wyznaczonym przez Organizatora miejscu i czasie, a 

także wezmą czynny udział w Badaniu, otrzymają od Organizatora voucher o wartości 100 zł każdy do wykorzystania u jednego z 

Partnerów Organizatora.  

2. Lista Partnerów Organizatora dostępna jest pod adresem: www.payeye.com/lista-partnerow. 

3. Obiór vouchera będzie możliwy w dniu przeprowadzenia Badania przy udziale danego Uczestnika, w miejscu przeprowadzenia 

Badania po zakończeniu Badania.  

https://forms.gle/PYfqfXGjGA64fWqeA
https://forms.gle/PYfqfXGjGA64fWqeA
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4. Każdy voucher może być wykorzystany wyłącznie u danego Partnera Organizatora. 

5. Każdemu Uczestnikowi może być przyznany wyłącznie jeden voucher. 

6. Warunki i sposób realizacji vouchera wskazane są na voucherze. 

7. Uczestnik nie ma możliwości wyboru Partnera Organizatora innego niż wskazany przez Organizatora, u którego będzie mógł 

wykorzystać otrzymany voucher. 

IV. Tryb reklamacyjny 

1. Reklamacje dotyczące Badania można składać osobiście lub przez pełnomocnika: 

a. w formie pisemnej lub ustnie do protokołu: 

i. w siedzibie firmy: PayEye sp. z o.o. ul. Zwycięska 43, 53-033 Wrocław, 

ii. korespondencyjnie na adres: PayEye sp. z o.o., ul. Zwycięska 43, 53-033 Wrocław, 

iii. telefonicznie pod numerem: +48 694 082 248, 

b. w formie elektronicznej: 

i. poprzez e-mail na adres: kontakt@payeye.com. 

2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz wyjaśniać powód złożenia reklamacji, oraz adres do korespondencji, 

a jeżeli odpowiedzi na reklamację ma zostać udzielona pocztą elektroniczną – adres poczty elektronicznej. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do kontaktu z Uczestnikiem i uzupełnienia informacji, jeżeli przekazane informacje zostaną 

uznane za niewystarczające do rozpatrzenia zgłaszanej reklamacji. 

4. Organizator rozpatruje złożoną reklamację i udziela na nią odpowiedzi, nie później niż w terminie 30 dni od dnia  otrzymania 

reklamacji. Za dzień otrzymania reklamacji przyjmuje się datę odebrania korespondencji pisemnej, datę odebrania wiadomości 

email, datę przeprowadzenia rozmowy telefonicznej, w trakcie której została złożona reklamacja. 

 

V. Postanowienia końcowe 

1. Organizator będzie komunikował się z Uczestnikiem za zgodą Uczestnika drogą mailową, SMSową i/lub telefoniczną. 

2. Wszelkie pytania i wątpliwości związane z zasadami i realizacją Badania należy kierować do Organizatora korespondencyjnie na 

adres: PayEye sp. z o.o., ul. Zwycięska 43, 53-033 Wrocław lub w formie elektronicznej poprzez e-mail na adres: 

kontakt@payeye.com. 

3. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Dane osobowe będę przetwarzane zgodnie z Klauzulą informacyjną 

dostępna na stronie: https://static.payeye.com/docs/PayEye_Klauzula_RODO_badania_eyeposow_20210217_v1.pdf 

4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy polskiego prawa.  

5. Uczestnik ma prawo zwrócić się do zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do jednego z sądów polubownych działających przy 

wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej. Więcej informacji znajduje się na stronie UOKiK: 

https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php. Informujemy również o istnieniu 

platformy ODR (European Online Dispute Resolution platform), oraz możliwości wykorzystania jej w celu rozstrzygania sporów. 

Platforma jest dostępna pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr. 

6. Spory wynikające z Regulaminu  nierozwiązane polubownie, będą rozwiązywane przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd 

powszechny.  
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