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REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ  

„WIELKA 6 Z PAYEYE” 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.1. Regulamin określa warunki i zasady uczestnictwa w akcji promocyjnej „Wielka 6 z PayEye” (dalej jako: „Promocja”). 

1.2. Organizatorem Promocji, tj. przyrzekającym nagrodę, o której mowa w pkt. 1 Regulaminu, w rozumieniu art. 919 § 

1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny jest PayEye. 

1.3. Promocja trwa od 17.11.2022 r. do odwołania. Organizator poinformuje Uczestników Promocji o jej zakończeniu co 

najmniej siedem (7) dni wcześniej – na stronie internetowej PayEye www.payeye.com lub w Aplikacji PayEye. 

1.4. Celem promocji jest zachęcenie konsumentów do korzystania z Usługi PayEye udostępnionej przez Organizatora 

Promocji. 

2. WARUNKI UCZESTNICTWA 

2.1. Uczestnikami Promocji mogą być wyłącznie osoby fizyczne – konsumenci w rozumieniu art. 22(1) ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2016 r., poz. 380), posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, 

które w okresie trwania Promocji określonym w pkt. 1.3. Regulaminu skorzystają z Usługi PayEye (dalej jako: 

„Uczestnicy”). 

2.2. Celem skorzystania z Promocji przy wykorzystaniu Usługi PayEye należy: 

2.2.1. posiadać zarejestrowany Portfel PayEye lub go zrejestrować – zgodnie z Regulaminem Portfela PayEye – w 

trakcie trwania Promocji wraz z podpiętą do niego kartą płatniczą; 

2.2.2. wykonać sześć Transakcji Promocyjnych przy użyciu Portfela PayEye w jednym z Punktów Partnera w okresie 

trwania Promocji. 

3. NAGRODY I ZASADY KORZYSTANIA Z NAGRÓD 

3.1. Uczestnik, który spełni warunki określone w pkt. 2 Regulaminu uzyskuje możliwość odebrania Vouchera.  

3.2. Voucher jest wydrukiem z Terminala eyePOS, który automatycznie jest drukowany przez Terminal eyePOS w 

Punkcie Partnera, w którym miała miejsce szósta Transakcja Promocyjna. Voucher jest wręczany przez pracownika 

Partnera po wykonaniu szóstej Transakcji Promocyjnej.  

3.3. Nominalna wartość Vouchera jest określona na Voucherze i wynosi 10 złotych. Organizator zastrzega sobie prawo 

to zwiększenia wartości Voucher’a w trakcie trwania Promocji. 

3.4. Uczestnik, który nie odbierze Voucher’a niezwłocznie po wykonaniu szóstej Transakcji Promocyjnej, traci prawo do 

odebrania Voucher’a w terminie późniejszym. Uczestnik może zrezygnować z odebrania Voucher’a. 

3.5. Udział w Promocji biorą wszystkie Transakcje Promocyjne danego Uczestnika zrealizowane w okresie trwania 

Promocji przy użyciu Portfela PayEye zrealizowane w Punktach Partnera, które biorą udział w Promocji zgodnie z 

pkt. 3.18 Regulaminu.  

3.6. W przypadku osiągnięcia puli sześciu Transakcji Promocyjnych przy użyciu Portfela PayEye, licznik Transakcji 

Promocyjnych objętych promocją zostaje wyzerowany i automatycznie nalicza kolejne sześć Transakcji 

Promocyjnych. 

3.7. Uczestnik może obserwować licznik Transakcji Promocyjnych z poziomu Aplikacji PayEye, gdzie są umieszczane 

informacje o liczbie wykonanych Transakcji Promocyjnych przez Uczestnika oraz o liczbie Transakcji Promocyjnych 

pozostałych do osiągnięcia szóstej Transakcji Promocyjnej. 

3.8. Jeden Uczestnik może odebrać Voucher’y, których wartość łącznie nie przekracza 100 zł w danym roku 

kalendarzowym. 

3.9. Dokonanie płatności przy użyciu Vocher’a następuje poprzez przeniesienie posiadania Voucher’a na Partnera. 

3.10. Uczestnik chcąc skorzystać z Vouchera przy płatności powinien go okazać pracownikowi w Punkcie Partnera nie 

później niż przed przystąpieniem do płatności. 

3.11. Podczas jednej płatności Uczestnik może wykorzystać tylko jeden Voucher. 

3.12. W przypadku gdy Uczestnik zamierza dokonać zapłaty za towar lub usługę, których cena przekracza wartość 

nominalną używanego do zapłaty Voucher’a, pozostałą część ceny może dopłacić albo przy użyciu Portfela PayEye 

albo gotówką.  

3.13. Uczestnikowi nie zostanie wydana reszta, jeżeli dokonuje zapłaty Voucher’em, którego wartość nominalna jest 

wyższa niż cena nabywanego towaru lub usługi u Partnera. 
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3.14. Voucher należy wykorzystać: 

3.14.1. u Partnera wskazanego na Voucherze tj. u Partnera, u którego miała miejsce szósta Transakcja Promocyjna; 

3.14.2. w terminie dwóch (2) miesięcy od daty wskazanej na Voucher’ze. 

3.15. Nagroda w postaci Voucher’a nie podlega wymianie na gotówkę ani inny produkt lub inny Voucher. 

3.16. W przypadku nieskorzystania z Vouchera w określonym terminie, możliwość jego realizacji po tym terminie 

przepada. Organizator ani Partner nie zwraca wartości niewykorzystanych Voucher’ów. 

3.17. Promocja nie łączy się z konkursami sygnowanymi logo „PayEye”, chyba że regulamin tych konkursów stanowi 

inaczej. 

3.18. Lista Partnerów biorących udział w Promocji znajduje się na stronie: www.payeye.com/wielka6. 

4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

4.1. Wszelkie pytania i wątpliwości związane z zasadami i realizacją Promocji należy kierować na adres mailowy: 

kontakt@payeye.com 

4.2. Reklamacje dotyczące Promocji rozpatrywane będą w ciągu 30 dni od daty ich otrzymania i powinny zostać złożone 

na adres mailowy: kontakt@payeye.com 

4.3. Uczestnik ma prawo zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie sporu 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.  

4.4. Wszelkie spory wynikające z udziału w Promocji, nierozwiązane polubownie, rozstrzygane są przez właściwy 

miejscowo i rzeczowo sąd powszechny. 

4.5. Warunki Promocji są określone w Regulaminie. Wszelkie informacje o Promocji dostępne w materiałach 

reklamowych mają jedynie charakter informacyjny.  

4.6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

4.7. Regulamin Promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora. 

5. INFORMACJA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH 

5.1. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji w rozumieniu przepisów 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 (dalej „RODO”) jest Organizator. 

5.2. Dane osobowe są przetwarzane w celu zapewnienia Uczestnikowi udziału w Promocji, zapewnienia zgodnego z 

przepisami prawa oraz Regulaminu przebiegu promocji oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń – na podstawie 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przy czym realizacja Promocji zgodnie z przepisami prawa oraz Regulaminu, a także 

dochodzenie roszczeń jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Organizatora. 

5.3. Dane osobowe będą przechowywane przez Organizatora przez czas trwania Promocji oraz do momentu 

przedawnienia ewentualnych roszczeń Uczestnika wobec Organizatora. 

5.4. Na zasadach określonych w przepisach prawa Uczestnikowi przysługuje prawo do żądania od Organizatora dostępu 

do danych osobowych Uczestnika, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.  

5.5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do żądania tych danych na podstawie 

obowiązujących przepisów. 

5.6. W razie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi 

do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, 

www.uodo.gov.pl. 

6. DEFINICJE 

Aplikacja PayEye  
aplikacja na urządzenia mobilne o nazwie „PayEye”, której wydawcą jest PayEye, dostępna do 
pobrania w Google Play, App Store lub Huawei AppGallery   
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Voucher 

kupon, który jest automatycznie drukowany z Terminala eyePOS w Punkcie Partnera, w którym 
Uczestnik dokonał szóstej Transakcji Promocyjnej. Kupon umożliwia nabywanie towarów lub 
usług z rabatem w wysokości określonej na kuponie u Partnera wskazanego na kuponie oraz w 
terminie dwóch miesięcy od daty wskazanej na kuponie 

Partner 

przedsiębiorca (akceptant) prowadzący działalność gospodarczą, w szczególności polegającą na 
prowadzeniu restauracji lub innych punktów gastronomicznych, który ma podpisaną umowę 
współpracy z PayEye, oraz który przyjmuje płatności za oferowane towary lub usługi przy użyciu 
Usługi PayEye  

Punkt Partnera 
miejsce działalności Partnera, w którym możliwe jest skorzystanie z Usługi PayEye znajdujące się 
pod adresem: www.payeye.com/punkty-payeye 

PayEye, Organizator 

PayEye spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Zwycięska 43, 53-
033 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców 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 141.850 PLN, 
adres poczty elektronicznej: kontakt@payeye.com 

Portfel PayEye 
usługa, w ramach której PayEye umożliwia swojemu użytkownikowi zarejestrowanie danych 
karty płatniczej w Aplikacji PayEye oraz złożenie dyspozycji wykorzystania zarejestrowanej karty 
płatniczej do dokonania płatności za nabywane towary lub usługi u Partnera 

Regulamin niniejszy regulamin 

Regulamin Portfela 
PayEye 

regulamin korzystania z Usługi PayEye dostępny pod adresem: 
www.static.payeye.com/docs/Regulamin_uzytkownika_PL.pdf 

Transakcja Promocyjna 
każda transakcja wykonana przez Uczestnika przy wykorzystaniu Portfela PayEye w trakcie 
trwania Promocji, która jest wliczana do puli kolejnych sześciu transakcji upoważniających do 
otrzymania Voucher’a 

Usługa PayEye 
Usługa oferowana przez PayEye, na którą składa się Aplikacja PayEye oraz Terminale eyePOS 
umożliwiająca korzystanie z Portfela PayEye 

Terminal eyePOS 
urządzenie umożliwiające Użytkownikowi złożenie Dyspozycji Użycia – zgodnie z Regulaminem 
Portfela PayEye – w Punkcie Partnera, a także umożliwiające automatyczne generowanie i 
drukowanie Voucher’ów na zasadach określonych w Regulaminie 

 


