
 

REGULAMIN KONKURSU „PASITERIA PAYEYE” 

 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.1. Konkurs, zwany w dalszej części niniejszego Regulaminu "Konkursem", jest prowadzony pod nazwą „Pasiteria 

PayEye”.   

1.2. Organizatorem konkursu, zwanym w dalszej części niniejszego Regulaminu „Organizatorem”, jest Black Horse 

Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Conrada 37; 31-340 Kraków, NIP: 552-171-43-54; zarejestrowana pod 

numerem KRS 0000452520. 

1.3. Konkurs organizowany jest w celu promocji usługi PayEye 2.0 oferowanej przez PayEye sp. z o.o. z siedzibą we 

Wrocławiu, przy ul. Zwycięskiej 43, 53-033 Wrocław (zwanego dalej „Partnerem”) wśród konsumentów 

przebywających podczas wydarzenia „Festiwal Pasibrzucha 2022” organizowanego we Wrocławiu przez Loud 

Production sp. z o.o. w dniach 1-3 lipca 2022 r. 

1.4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią 

promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z 

dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2018, poz. 165).   

1.5. Konkurs jest organizowany na miejscu wydarzenia podczas „Festiwalu Pasibrzucha 2022” na terenie 

Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych Partynice we Wrocławiu w dniach 1-3 lipca 2022 r. 

1.6. Konkurs dotyczy kuponów  promocyjnych zakupionych podczas wydarzenia „Festiwal Pasibrzucha 2022” 

wymienianych na gadżety i upominki promocyjne. 

1.6.1.  Cena  jednostkowa kuponu po specjalnie udzielonym 20% rabacie wynosi 5 PLN brutto 

1.6.2.  Kupony zakupić można wyłącznie w okresie trwania konkursu poprzez realizację zakupu na 

dedykowanych do akcji terminalach płatniczych wykorzystujących technologie PayEye tj. Terminalach 

eyePOS 2.0. 

1.6.3.  Warunkiem możliwości skorzystania z zakupu na terminalu jest pobranie lub posiadanie Aplikacji PayEye 

2.0. 

1.7. Lista produktów objętych promocją, na które wymienić można zakupiony kupon konkursowy zwane dalej 

„Produktami Promocyjnymi” poniżej oznaczona jest jako nagroda I stopnia. Dostępność Produktów 

Promocyjnych może być zmienna w zależności od dostępności. Każdy kupon jednocześnie może wziąć udział 

w dodatkowej aktywności konkursowej (opisanej dalej w regulaminie) gdzie do wygrania są nagrody II stopnia. 

Nagrodami w konkursie są: 

1.7.1.  Nagrody I stopnia gwarantowana: 1x voucher do wystawców Festiwalu Pasibrzucha o średniej wartości 

30 zł brutto lub 1x zestaw tatuaży o wartości 6,09 zł brutto lub 1x naszywka o wartości 11,07 zł brutto 

lub 1x pins o wartości 11,82 zł brutto lub 1x okulary przeciwsłoneczne o wartości 7,38 zł brutto lub 1x 

skarpety z nadrukiem o wartości 18,45 zł brutto lub 1x ponczo przeciwdeszczowe o wartości 9,72 zł 

brutto lub 1x saszetka o wartości 13,41 zł brutto lub 1x plecak worek o wartości 6,40 zł brutto lub 1x 

torba bawełniana o wartości 8,47 zł brutto lub 1x piłka dmuchana plażowa o wartości 10,46 zł brutto lub 

1x gra karciana o wartości 13,90 zł brutto lub 1x olejek CBD Alba Hemp o wartości 94,90 lub 1x herbata 

konopna Alba Hemp o wartości 14,90 zł brutto lub 1x nasiona łuskane Alba Hemp o wartości 9,95 zł 

brutto lub 1x plecak Coca Cola o wartości 70,00 zł brutto lub 1x karty Coca Cola o wartości 10,00 zł brutto 

lub 1x pins Coca Cola o wartości 10,00 zł brutto lub 1x paczka Foodsi o wartości 100,00 zł brutto (każdego 

dnia wydarzenia inne, określone z niniejszej puli przez Organizatora). 

1.7.2.  Nagrody II stopnia: 3x 3 000 złotych o wartości 3 333,33 zł brutto wraz z nagrodą dodatkową o wartości 

333,33 zł przeznaczoną na zapłacenie podatku (każdego dnia nagrodą dla zwycięzcy jest wyżej 

wymieniona nagroda pieniężna) przekazywane na numer konta podany przez Uczestnika. 



 

 CZAS TRWANIA KONKURSU 

2.1. Konkurs rozpoczyna się z dniem 01.07.2022 wraz z rozpoczęciem wydarzenia „Festiwal Pasibrzucha 2022” i 

kończy z dniem 03.07.2022 wraz z zakończeniem wydarzenia „Festiwal Pasibrzucha 2022”. 

2.2. Zakupy produktów promocyjnych można dokonywać w terminach określonych w rozdziale 2 pkt 2.1 

regulaminu. 

2.3. Wraz z zakupem kuponu i możliwością jego wymiany na nagrody określone w rozdziale 1 pkt 1.7.2 konsument 

otrzymuje możliwość realizacji drugiego etapu  konkursowego , w którym wypełnia swoje dane, odpowiada na 

pytanie konkursowe i wrzuca do urny na stoisku z oznaczonym logo PayEye każdego dnia trwania Festiwalu do 

godziny 20.00 

2.4. Każdego dnia, ok godziny 21:15 na scenie głównej wydarzenia „Festiwal Pasibrzucha 2022” przedstawiciel 

komisji konkursowej podaje wyniki konkursu i ogłasza zwycięzcę nagrody określonej w rozdziale I pkt 1.7.2 

regulaminu 

2.5. Jeśli podczas ogłoszenia wyniku konkursu okazuje się, że liczba osób prawidłowo odpowiadających na pytanie 

jest większa niż 1 następuje dogrywka na scenie w postaci quizu wiedzy o nowej usłudze PayEye 2.0. Wygrywa 

uczestnik, który odpowie na najwięcej pytań prawidłowo. Przedstawiciel komisji w przypadku osób które nie 

są obecne podczas wręczenia nagród  kontaktuje się z laureatami lub finalistami na numer kontaktowy podany 

przez Uczestnika telefon (jedna próba połączenia, minimum 5 sygnałów dźwiękowych. 

2.6. Procedura reklamacyjna zakończy się maksymalnie do dnia 29.07.2022 r. 

2.7. Wydanie nagród konkursowych zakończy się najpóźniej w dniu  30.07.2022 r.  

 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

3.1. Uczestnikiem konkursu, zwanym dalej „Uczestnikiem”, na warunkach określonych w Regulaminie, może być 

każda pełnoletnia osoba fizyczna zamieszkująca na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, która:  

3.1.1.  posiada pełną zdolność do czynności prawnych,   

3.1.2.  dokona w dniach od 01.07.2022 roku do 03.07.2022 roku, zakupu co najmniej 1 kuponu przy użyciu 

Terminala eyePOS 2.0 na „Festiwalu Pasibrzucha 2022”, 

3.1.3.  spełniająca warunki niniejszego Regulaminu.  

3.2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy oraz współpracownicy Organizatora i Partnera oraz najbliżsi 

członkowie ich rodzin. Przez najbliższych członków rodziny należy rozumieć: wstępnych, zstępnych, 

rodzeństwo, małżonków, rodziców, krewnych i powinowatych drugiego stopnia oraz osoby pozostające w 

stosunku przysposobienia. 

3.3. Przed przystąpieniem do Konkursu Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem. Przystępując do 

Konkursu, Uczestnik akceptuje postanowienia Regulaminu.  

3.4. Uczestnik Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za zgłaszane odpowiedzi na pytanie konkursowe oraz 

konsekwencje w przypadku naruszenia praw osób trzecich, jeśli do takich dojdzie. 

3.5. Organizator  zastrzega sobie prawo do odrzucenia  kuponów które będą  uszkodzone, nieczytelne i 

niewypełnione w całości. 

3.6. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator Dane osobowe przekazane 

Organizatorowi przez uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celu poprawnej i prawidłowej 

realizacji Konkursu. 

3.7. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu wyrażona zostanie w trakcie zgłoszenia do 

udziału w konkursie. Zgoda jest dobrowolna, ale niezbędna do udziału w konkursie. 



 

 ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU 

4.1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagród czuwa 3-osobowa Komisja Konkursowa 

powołana przez Organizatora Konkursu. 

4.2. Aby wziąć udział w Konkursie, należy:  

4.2.1.  w dniach od 01.07.2022 do 03.07.2022 dokonać zakupu minimum jednego kuponu, przy czym każdy 

uczestnik może zakupić dowolną ilość kuponów, wymienić je na nagrody I stopnia w ilości 

odpowiadającej ilość zakupionych kuponów oraz wypełnić  i umieścić w urnie dowolną liczbę 

zakupionych kuponów. 

4.2.2.  Dopuszcza się umieszczenie w urnie kuponu, który nie został uprzednio wymieniony na nagrodę I 

stopnia w sytuacji, w której nagrody I stopnia uległy wyczerpaniu, a uczestnik podejmie dobrowolnie 

decyzję o umieszczeniu kuponu w urnie bez uprzedniego odbioru nagrody I stopnia. 

4.2.3.  podczas jednej transakcji możliwe jest zakupienie maksymalnie 1 kuponu. 

4.2.4.  zaakceptować regulamin Konkursu poprzez zaakceptowanie oświadczeń o następującej treści: 

„Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Konkursu „Pasiteria PayEye” i akceptuję jego treść.” 

oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich  danych osobowych przez Black Horse Sp. z o.o. z siedzibą 

w Krakowie w celu i zakresie związanym wyłącznie z realizacją Konkursu oraz poprzez zaakceptowanie 

oświadczenia o następującej treści: „Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Black Horse 

Sp. z o.o. moich danych osobowych wskazanych przy wypełnieniu kuponu.” 

4.3. Warunkiem odbioru nagrody I stopnia jest okazanie oryginalnego, czytelnego i nieuszkodzonego kuponu w 

namiocie PayEye znajdującym się na terenie Festiwalu Pasibrzucha w dniach trwania konkursu, w strefie 

wyznaczonej do realizacji konkursu. 

4.4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie o nagrodę II stopnia jest wypełnienie prawidłowo kuponu i wrzucenie 

go do specjalnie przygotowanej urny w namiocie PayEye. 

4.5. W trakcie trwania Konkursu, jeden uczestnik może wysłać dowolną ilość zgłoszeń (kuponów), przy czym każde 

zgłoszenie musi być udokumentowane oddzielnym zakupem kuponu. 

4.6. Nagroda II stopnia  może zostać przyznana jednemu Uczestnikowi tylko jeden raz. 

4.7. Zgłoszenia do konkursu o nagrodę II stopnia mogą być zrobione codziennie w okresie: od 01.07.2022 do 

03.07.2022 r.., wyłącznie po dokonaniu zakupu promocyjnego.  

4.8. W zgłoszeniu do konkursu, chcąc wziąć udział w walce o nagrodę II stopnia należy wypełnić prawidłowo kupon 

odpowiadając na pytanie: Ile pasikulek jest w danym dniu w ekspozytorze konkursowym? Przy czym pasikulką 

jest każda kula znajdująca się w ekspozytorze konkursowym. 

4.9. Dokonując zgłoszenia uczestnictwa w konkursie, każdy uczestnik deklaruje przeniesienie autorskich praw 

majątkowych do rozwiązania konkursowego, jeżeli rozwiązanie to zostanie nagrodzone nagrodą. Z chwilą 

wydania nagrody w konkursie uczestnik przenosi na organizatora wszelkie majątkowe prawa autorskie do 

tego rozwiązania zadania konkursowego, na podstawie art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego, bez ograniczeń 

czasowych i terytorialnych. 

4.10. W razie utraty lub zniszczenia kuponu konkursowego, uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia 

wobec organizatora. 

 SZCZGÓŁOWE ZASADY NAGRADZANIA ZWYCIĘZCÓW 

5.1. Konkurs rozpocznie się w dniu 01.07.2022 roku i będzie trwał do dnia 03.07.2022 roku włącznie, przy czym 

czynności związane z przyznawaniem i odbiorem nagród oraz rozpatrywaniem reklamacji zakończą się do dnia 

29.07.2022 r. 

5.2. Wybór zwycięzców będzie się odbywał w cyklach dziennych przez cały okres trwania konkursu. 



 

5.3. Za ocenę nadesłanych zgłoszeń i wybór zwycięzców odpowiada 3-osobowa Komisja, składająca się z 

przedstawicieli powołanych przez Organizatora. Wszystkie osoby zasiadające w Komisji będą posiadały 

niezbędną wiedzę i kompetencje do obiektywnej oceny nadesłanych zgłoszeń. 

5.4. Komisja, o której mowa w pkt. 5.3 będzie pracować według następujących zasad: 

5.4.1.  po zakończeniu przyjmowanie zgłoszeń, maksymalnie do godziny 20.00 każdego dnia na posiedzeniu 

komisji konkursowej komisja wybierze prawidłowe odpowiedzi lub odpowiedzi będące najbliżej 

odpowiedzi prawidłowej. 

5.4.2.  ze zgłoszeń przesłanych każdego dnia konkursu komisja wybierze tylu uczestników, ile było najbliżej 

(równo) prawidłowej odpowiedzi na pytanie konkursowe. 

5.4.3.  w przypadku zgłoszenia więcej niż jednego odpowiadającego prawidłowo na pytanie bądź więcej niż 

jednego stanowiącego taką samą, zbliżoną odpowiedź, komisja zrobi dogrywkę na scenie, a wygrywa ten 

uczestnik, który odpowie prawidłowo na największą liczbę pytań. 

5.5. Podczas posiedzeń Komisji konkursowej, wybierani będą zwycięzcy.  

5.6. Informacje o wygranej będą przekazywane zwycięzcom każdego dnia ze sceny bezpośrednio lub telefonicznie, 

a następnie potwierdzane mailowo z maila: kontakt@theblackhorse.com.pl   

5.7. Komisja konkursowa podczas wybierania zwycięskich zgłoszeń będzie kierowała się następującymi kryteriami: 

5.7.1.  prawidłowa lub najbliższa prawidłowej odpowiedź 

5.8. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do nieuwzględniania zgłoszeń zawierających: 

5.8.1.  więcej niż 10 znaków w odpowiedzi na pytanie; 

5.8.2.  zawierają w swojej treści słowa niecenzuralne; 

5.8.3.  zostały  zgłoszone przez Uczestnika, który nie dokonał zgłoszenia zgodnie z §4. 

5.9. Z chwilą przekazania nagrody, Uczestnik udzieli Organizatorowi Konkursu wyłącznego, nieograniczonego 

czasowo, ani terytorialnie prawa na korzystanie z przesłanych rozwiązań zadań konkursowych. Uczestnik 

przeniesie na Organizatora Konkursu wszelkie niezbędne prawa, w tym majątkowe prawa autorskie do 

zwycięskiej odpowiedzi na pytanie konkursowe, wraz z prawem do wyłącznego korzystania, przetwarzania i 

rozporządzania odpowiedzią na wszystkich polach eksploatacji w zakresie, w którym Organizator Konkursu 

uzna za niezbędny do jego wykorzystywania zgodnie z przeznaczeniem, zgodnie z oświadczeniem o 

przeniesieniu tychże praw, które Zwycięzca zobowiązuje się podpisać przed odebraniem nagrody. Brak zgody 

Zwycięzcy na przeniesienie praw uniemożliwi wydanie mu nagrody. Jednocześnie zwycięzca pozwala 

Organizatorowi na ujawnienie jego imienia i nazwiska. 

5.10. Przeniesienie powyższych praw nastąpi bez żadnego odrębnego wynagrodzenia z tego tytułu (w ramach 

otrzymania Nagrody).  

 WERYFIKACJA PRAWA DO NAGRODY 

6.1. Każdy laureat nagrody zostanie powiadomiony o wygranej również mailowo, najpóźniej w terminie 5 dni 

roboczych od posiedzenia komisji konkursowej na adres email, który został podany przy zgłoszeniu 

konkursowym. Laureat powinien przesłać wymagane dokumenty w nieprzekraczalnym terminie do 5 dni od 

powiadomienia o wygranej w formie skanu dokumentów lub ich czytelnego i wyraźnego zdjęcia na adres mail 

kontakt@theblackhorse.com.pl  

Organizator poprosi o przesłanie: 

6.1.1.  imienia i nazwiska, 

6.1.2.  adresu zameldowania, 

6.1.3.  dokładnego adresu zamieszkania (do wysyłki nagrody), 

6.1.4.  Numeru PESEL 



 

6.1.5.  własnoręcznie podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych, 

6.1.6.  oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem i zaakceptowaniu zasad w nim zawartych, 

6.1.7.  Numeru konta podanego przez Uczestnika 

6.2. W przypadku niedoręczenia przez laureata organizatorowi wymaganych danych i oświadczeń, o których mowa 

w rozdziale 6 pkt 6.1 regulaminu prawo do otrzymania nagrody przechodzi na kolejna osobę z listy. Nagrody I 

stopnia natomiast zostaną wręczone każdemu, kto z kuponem stawi się w namiocie PayEye podczas 

wydarzenia. 

 DANE OSOBOWE W KONKURSIE 

7.1. Administratorem danych przetwarzanych na potrzeby niniejszego konkursu jest Black Horse Sp. z o. o z siedzibą 

w Krakowie. 

7.2. Osoby, których dane dotyczą mogą kontaktować się we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych 

osobowych w związku z przeprowadzeniem Konkursu  poprzez przesłanie zapytania na adres poczty 

elektronicznej: kontakt@theblackhorse.com.pl. 

7.3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu: organizacji i przeprowadzenia Konkursu, tj: 

7.3.1.  rejestracji zgłoszeń do konkursu, 

7.3.2.  rozpatrywania ewentualnych reklamacji, 

7.3.3.  weryfikacji prawa zwycięzcy do Nagrody, 

7.3.4.  wydania Nagród zgodnie z Regulaminem, 

7.3.5.  ogłoszenia listy zwycięzców oraz w celu wykonania obowiązków przewidzianych prawem, w tym 

prawem podatkowym. 

7.4. Administrator będzie przetwarzać następujące dane (poza niezbędnymi do rozliczeń podatkowych): 

7.4.1.  Imię i nazwisko 

7.4.2.  Adres e-mail 

7.4.3. Numer telefonu 

7.5. Dane osobowe Uczestników nie będą profilowane. 

7.6. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników, w tym zwycięzców Konkursu jest art.6 ust. 

1b 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 jako 

Rozporządzenie), oraz Ustawa o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 Dz. U. poz. 1000.  

7.7. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w zakresie wyrażonych przez Uczestników zgód. 

7.8. Podstawą prawną przetwarzania danych zwycięzców Konkursu stanowi również art. 6 ust. 1c Rozporządzenia, 

jako że jest ono niezbędne do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, wynikającego 

m.in. z ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

7.9. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osób składających reklamację w Konkursie, niebędących 

Uczestnikami stanowi art. 6 ust. 1f Rozporządzenia, jako że jest ono niezbędne do realizacji prawnie 

uzasadnionego interesu Administratora w postaci obrony przed ewentualnymi roszczeniami. 

7.10. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do ubiegania się o Nagrody w Konkursie 

i ewentualnie wydania Nagrody. Nie podanie danych osobowych uniemożliwia ubieganie się o Nagrody w 

Konkursie. Odmowa podania danych adresowych przez zwycięzców Konkursu będzie skutkowała 

niemożnością otrzymania przez zwycięzców Nagrody. 



 

7.11. Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie niezbędne do należytego przeprowadzenia i 

realizacji Konkursu, jego rozliczenia oraz udzielenia odpowiedzi na ewentualne reklamacje. Po upływie tego 

okresu dane osobowe zostaną usunięte w sposób trwały (w terminach wskazanych w pkt 7.12). 

7.12. Dane osobowe przetwarzane w związku z Konkursem będą przetwarzane  przez następujące okresy: 

7.12.1. dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane do dnia 31.09.2022 w związku z udziałem w 

Konkursie.   

7.12.2. dane osobowe Laureatów  będą przetwarzane przez okres 5 lat liczony od początku roku 

następującego po roku, w którym wydano Nagrodę, na potrzeby ewentualnej kontroli podatkowej 

zgodnie, z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. 

7.13. Uczestnik, który udzieli Administratorowi zgody na przetwarzanie danych osobowych, ma prawo dostępu do 

treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7.14. Uczestnik, który udzielił zgodny na przetwarzanie swoich danych, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 

7.15. W celu wykonania praw, o których mowa w pkt. powyżej należy wysłać maila na adres: zgodnie z pkt. 7.2, z 

podaniem swoich danych umożliwiających poprawną identyfikację, tj. imię, nazwisko oraz numer telefonu lub 

adres do korespondencji podany w trakcie rejestracji do konkursu.  

7.16. Dane osobowe mogą zostać przekazane przez Administratora podmiotom świadczącym usługi kurierskie lub 

pocztowe w celu doręczenia korespondencji związanej z Konkursem, w tym Nagród. 

7.17. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 

7.18. Administrator nie zamierza przetwarzać danych w innych celach, niż wskazane w ust. 7.3 powyżej. 

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

8.1. Nagrody przewidziane w niniejszym Konkursie nie podlegają wymianie przez Organizatora na inne nagrody. 

8.2. Wszelkie reklamacje należy przesyłać w formie elektronicznej na adres e-mail: kontakt@theblackhorse.com.pl 

w terminie do dnia 29.07.2022 r.  

8.3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie max. 14 dni od wpłynięcia reklamacji. 

8.4. Uczestnicy zostaną poinformowani o wyniku rozpatrzenia reklamacji drogą elektroniczną w terminie 4 dni 

roboczych od daty jej rozpatrzenia, 

8.5. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne dla wszystkich uczestników konkursu. W przypadku 

nieuwzględnienia zgłoszonej reklamacji, osoba zgłaszająca reklamację może dochodzić swoich roszczeń przed 

sądem powszechnym. 

8.6. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o ochronie 

danych osobowych, Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. 

8.7. Regulamin Konkursu dostępny będzie w punktach oznaczonych logo  PayEye w trakcie wydarzenia, a także na 

każde wezwanie uczestnika drogą elektroniczną. 

8.8. Zgłoszenie do Konkursu nie będzie rozpatrywane, w przypadku braku potwierdzenia zapoznania się z treścią 

Regulaminu oraz braku jego akceptacji. 

8.9. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu. 

 


