
REGULAMIN PROMOCJI 
 
 

§ 1 Informacje ogólne 
 
1.1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) określa zasady uczestnictwa w promocji “Odbierz zwrot 
50,00 zł na kartę Revolut” (dalej: Promocja) dostępnej na https://strefakursow.pl (dalej: Platforma). 
1.2. Biorąc udział w Promocji akceptujesz zasady regulaminu strefakursów.pl, którego aktualna 
wersja znajduje się pod adresem https://strefakursow.pl/regulamin_zakupow.html oraz polityki 
prywatności, która stanowi integralną część niniejszego regulaminu pod adresem 
https://strefakursow.pl/polityka_prywatnosci.html 
1.3. Właścicielem platformy strefakursów.pl jest: 
The Hero Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa,  
ul. Przemysłowa 27, 33-100 Tarnów, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez 
Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla 
Krakowa-Śródmieścia w Krakowie pod numerem KRS: 0000574088, NIP: 8733255817, REGON: 
362462183, adres e-mail biuro@strefakursow.pl 

(dalej: Organizator) 

1.4. Uczestnikiem może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności 
prawnych spełniająca wszystkie kryteria uczestnictwa w Promocji wg zasadach opisanych poniżej. 
1.5. Nagroda oznacza doładowanie konta Revolut Uczestnika kwotą 50,00 zł. 
1.6. Promocja przeprowadzana jest przez Organizatora tylko i wyłącznie za pośrednictwem Platformy 
strefakursów.pl. 
1.7. Promocja trwa od 05.08.2019 - 31.09.2019 lub do wyczerpania puli nagród. 

 
§ 2 Warunki uczestnictwa 

 
 
2.1. Zgłoszenie do udziału w Promocji jest całkowicie dobrowolne. 
2.2  Uczestnikiem może być wyłącznie osoba fizyczna, która założyła konto w serwisie Revolut z linku 
afiliacyjnego Organizatora. Link do rejestracji w serwisie Revolut: https://revolut.ngih.net/strefakursow 
2.3. Uczestnik musi zrealizować i opłacić zamówienie w trakcie trwania Promocji na Platformie 
strefakursów.pl (wg zasad określonych w § 4 Zawarcie umowy i realizacja Regulaminu Platformy: 
https://strefakursow.pl/regulamin_zakupow.html) na dowolną kwotę oraz w formularzu zamówienia 
uzupełnić pole: numer telefonu. Zakup za Punkty Lojalnościowe (Punkty Premium) nie jest podstawą 
do wypłaty nagrody. 
2.4. Numer telefonu wymagany do wzięcia udziału w Promocji musi być tożsamy z danymi podanymi 
podczas rejestracji w serwisie Revolut. 
2.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność wydania Nagrody, wynikającej z 
nieprawidłowego podania danych osobowych zmiany innych informacji uniemożliwiającej przekazanie 
Nagrody. 
2.6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Promocji Uczestników lub do 
całkowitego zablokowania uczestnictwa w Promocji Uczestników, którzy naruszają postanowienia 
niniejszego Regulaminu, a w szczególności:  

a) prowadzą działania sprzeczne z prawem, z dobrymi obyczajami, a w szczególności, gdy 
godzą swym zachowaniem w interesy osób trzecich,  
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b) prowadzą działania, co do których zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że mogą one 
prowadzić do prób obejścia Regulaminu lub zabezpieczeń i zasad funkcjonowania Promocji,  

c) prowadzą działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora.  
2.7. Uczestnik, który zarejestrował się w Revolut przed rozpoczęciem Promocji lub zarejestrował się w 
Revolut nie za pośrednictwem linku afiliacyjnego(https://revolut.ngih.net/strefakursow) Organizatora, 
nie może ubiegać się o przyznanie Nagrody i zostaje wyłączony z udziału w Promocji. 
2.8 Doładowanie konta Revolut kwotą 50,00zł dokonuje Organizator na numer rachunku bankowego 
Uczestnika prowadzony przez Revolut. 
2.9. Uczestnik nie jest uprawniony do żądania wymiany Nagrody na inny rodzaj lub w innej formie. 
2.10. Uczestnicy Promocji nie mogą przenieść prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie. 
2.11. Uczestnik w celu odebrania Nagrody zobowiązany jest do podania Organizatorowi numeru 
rachunku bankowego prowadzony przez Revolut. 
 
 

§ 3 Reklamacje 
 
3.1. Reklamacja składana przez Uczestnika w związku z niewykonaniem lub nienależytym 
wykonaniem postanowień Regulaminu Promocji powinna zawierać: 
 

a) imię, nazwisko, numer telefonu Uczestnika, użyte do realizacji zamówienia na Platformie 
strefakursów.pl oraz do rejestracji konta w Revolut 
b) e-mail Uczestnika, którego dotyczy reklamacja, 
c) numer zamówienia złożonego i opłaconego na Platformie strefakursów.pl 
d) przedmiot reklamacji z uwzględnieniem okoliczności uzasadniających roszczenie, 
e) podpis osoby składającej reklamację oraz datę 

3.2. Reklamacja powinna zostać przesłana pocztą elektroniczną na adres biuro@strefakursow.pl lub 
tradycyjną na adres korespondencyjny Usługodawcy podany na stronie strefakursow.pl/contact.html 
3.3. Odpowiedź zostanie udzielona w formie, w jakiej Organizator otrzymał zgłoszenie, na adres 
podany w zgłoszeniu. 
3.4 Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia, o 
ile stosowne przepisy nie wyznaczają innego terminu. 
3.5.  W sytuacji, w której do rozpatrzenia zgłoszenia niezbędne jest uzyskanie od Uczestnika 
dodatkowych wyjaśnień, termin na ustosunkowanie się do zgłoszenia ulega dodatkowo przedłużeniu 
o czas udzielania wyjaśnień przez Uczestnika. 

§ 4 Polityka prywatności i ochrona danych osobowych 
 
 
4.1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Uczestników Promocji jest 
Organizator. 
4.2. Organizator zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych 
osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 
18 lipca 2002 roku i  obowiązkiem wynikającym z art. 13. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
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dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), określanego jako RODO. Uczestnik 
podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe na Platformie strefakursów.pl wyraża zgodę 
na ich przetwarzanie przez Organizatora w celu realizacji złożonego zamówienia oraz weryfikacji 
postanowień Regulaminu Promocji . Uczestnik ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawienia, 
aktualizacji oraz usunięcia swoich danych osobowych. Usunięcie danych na żądanie Uczestnika 
Promocji wiąże się z automatycznym odrzuceniem uczestnictwa w Promocji ze względu na brak 
możliwości weryfikacji postanowień Regulaminu Promocji. 
4.3. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych 
wykorzystywanych w celu realizacji Usług przez Platformę zostały opisane w Polityce prywatności, 
która znajduje się pod adresem: https://strefakursow.pl/polityka_prywatnosci.html 

§ 5 Postanowienia końcowe 
 
 
5.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za:  
 

a) problemy w funkcjonowaniu Platformy, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których 
Organizator, przy zachowaniu należytej staranności, nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł 
zapobiec, w szczególności problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły 
wyższej,  

b) brak możliwości dokonania zamówienia na Platformie przez Uczestnika z przyczyn nie 
leżących po stronie Organizatora,  

c) czasowe lub stałe zablokowanie strony pod adresem www.strefakursow.pl 
 

5.2. Organizator oświadcza, że Promocja nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, 
loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w 
ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2009.201.1540 z późn. zm.).  
5.3. Organizator zastrzega sobie prawo do wypłaty Nagrody Uczestnikom Promocji w terminie 
zależnym od czasu pomyślnej weryfikacji spełnienia wszystkich warunków przez Uczestnika wg 
Regulaminu Promocji. 
5.4. Organizator zastrzega prawo do aktualizacji Regulaminu w trakcie trwania Promocji oraz do 
zakończenia Promocji w wybranym przez Organizatora terminie. 
5.5. Wszelkie reklamacje i roszczenia związane z Promocją kierowane będą wyłącznie do 
Organizatora. 
5.6. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Promocji. 

. 
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