REGULAMIN PROMOCJI
„TubaPay - Polecaj i zarabiaj!”
I. ZASADY OGÓLNE
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Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulamin”) określa zasady promocji pod nazwą „TubaPay - Polecaj i zarabiaj!” (zwanej
dalej „Promocją”) oraz warunki uczestnictwa w Promocji, prawa i obowiązki Organizatora.
Regulamin wraz z informacją o ogłoszeniu Promocji będzie dostępny w siedzibie Organizatora oraz we wskazanych miejscach
na serwisach www należących do Organizatora.
Organizatorem Promocji jest Bacca Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał
zakładowy: 4 072 000,00 PLN, opłacony w całości, NIP: 9512334714, zwana dalej „Organizatorem”.
Organizator będzie się komunikował z Uczestnikami Konkursu za pomocą elektronicznych kanałów komunikacji.
Celem Promocji jest zaangażowanie Użytkowników TubaPay , którzy korzystają już z terminala płatniczego do polecania
usługi innym Agentom Ubezpieczeniowym (lub OFWCA).
Administratorem danych osobowych zgromadzonych dla potrzeb Promocji będzie Organizator.
Przystąpienie do Promocji jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
II. ADRESACI PROMOCJI
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Adresatami Promocji są użytkownicy TubaPay, którzy sami podpisali umowę na świadczenie usługi TubaPay z Bacca sp. z o.o..
Użytkownicy TubaPay nie są zobowiązani do uczestnictwa w promocji, przy czym ich dobrowolne uczestnictwo jest
jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
III. IDEA, ZASADY I PRZEBIEG PROMOCJI

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

Ideą Promocji jest rozpropagowanie usługi TubaPay wśród Agentów Ubezpieczeniowych.
Agent będący użytkownikiem TubaPay staje się Polecającym, gdy przekazuje swój indywidualny kod polecenia udostępniony
przez Organizatora (w serwisie tubapay.pl) innym Agentom Ubezpieczeniowym lub OFWCA, zwanych dalej Poleconym/i.
Polecony wykorzystując w procesie rejestracji kod Polecającego akceptuje warunki Promocji i w ten sposób rozpoczyna
proces rejestracji TubaPay.
Polecającemu przysługuje nagroda 50 zł brutto za każde skuteczne polecenie bez limitu liczby poleceń.
Skuteczne polecenie to pozyskanie Poleconego jako użytkownika terminala TubaPay, który jako Przedsiębiorca zawarł
umowę na terminal i przyjął pierwszą płatność.
Informacje o przebiegu procesu poleceń Organizator udostępnia Polecającemu w serwisie tubapay.pl w taki sposób, aby
Polecający mógł śledzić ten proces i był na bieżąco informowany o przyznanych nagrodach za skuteczne polecenia.
Przekazanie nagród nastąpi na podstawie Faktury wystawionej przez Polecającego w dowolnym czasie, jednak nie później niż
12 miesięcy od chwili naliczenia nagrody przez Organizatora oraz pod warunkiem, że Polecony ma aktywną umowę na
terminal TubaPay. Faktura może być wystawiona po wcześniejszym potwierdzeniu podstawy jej wystawienia przez
Organizatora.
Organizator zastrzega sobie prawo wezwania do niezwłocznego wystawienia Faktury.
Czas trwania Promocji nie jest z góry określony. Sama Promocja jest aktywna o ile Organizator daje możliwość Użytkownikom
korzystania z narzędzi (zakładka Polecaj i Zarabiaj) po zalogowaniu na konto w serwisie tubapay.pl.
IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Udział w Promocji „TubaPay - Polecaj i zarabiaj!” nie wyklucza Uczestników z udziału w innych promocjach i konkursach
związanych z usługą TubaPay.
2. Zasady Przetwarzania danych osobowych zostały zawarte w Załączniku do REGULAMINU PROMOCJI „TubaPay - Polecaj i
zarabiaj!”- „Wzór dokumentu, zawierającego informacje, o których mowa w art. 13 RODO”.
V. REKLAMACJE
1. Uczestnik reklamacje może złożyć w formie mailowej na adres: kontakt@tubapay.pl.
2. Odpowiedź na reklamację, w zależności od charakteru sprawy i wyboru uczestnika, zostanie udzielona także w formie
mailowej, bez zbędnej zwłoki w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji.
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Załącznik do REGULAMINU PROMOCJI
„TubaPay - Polecaj i zarabiaj!”
Wzór dokumentu, zawierającego informacje, o których mowa w art. 13 RODO
Na podstawie art. 13 RODO, w związku z pozyskaniem od Pani/Pana danych osobowych, niniejszym informujemy, iż:
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Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bacca Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, al. KEN 93, 02-777 Warszawa,
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000386087, o kapitale
zakładowym w wysokości 4 072 000,00 zł, NIP: 9512334714.
Może Pan/Pani skontaktować się z nami przez e-mail: kontakt@tubapay.pl
Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia konkursu sprzedażowego przez
Administratora będącego jednocześnie Organizatorem konkursu.
Pani/Pana dane osobowe są gromadzone i będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu:
a. związanym bezpośrednio z przeprowadzeniem konkursu sprzedażowego;
b. marketingu produktów własnych Administratora z uwagi na nasz prawnie uzasadniony interes;
c. wypełniania obowiązków podatkowych, w tym prowadzenia i przechowywanie ksiąg podatkowych i
dokumentów związanych z prowadzeniem ksiąg podatkowych oraz przechowywanie dowodów księgowych;
podstawą prawną przetwarzania danych są obowiązki prawne wynikające z przepisów podatkowych (Ordynacja
podatkowa, ustawa o podatku od towarów i usług, ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych) oraz z
przepisów o rachunkowości (ustawa o rachunkowości);
d. rozwiązywania ewentualnych sporów; podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony
interes polegający na możliwości obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń.
Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe. Dane osobowe zawarte w dokumentacji podatkowej lub księgowej
będziemy przechowywać do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów
podatkowych i przepisów o rachunkowości.
Pani/ Pana dane osobowe będą przekazywane naszym zaufanym partnerom, którym zlecone zostanie wykonywanie usług
związanych z korzystaniem z platformy TubaPay tj. naszym agentom, podmiotom świadczącym usługi kurierskie, call
center w związku z rozstrzygnięciem konkursu.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).
Ma Pan/Pani następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
a. prawo dostępu do danych osobowych,
b. prawo żądania sprostowania danych osobowych,
c. prawo żądania usunięcia danych osobowych,
d. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e. prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas danych osobowych, w
ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu
maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali
te dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.
Jeżeli uważa Pani/Pan, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem prosimy o skontaktowanie się z nami.
Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
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