REGULAMIN PROMOCJI
„DARMOWE MIESIĄCE Z TERMINALEM TUBAPAY DZIĘKI OBROTOM Z INTERRISK”
I. ZASADY OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulamin”) określa zasady promocji pod nazwą „Darmowe
miesiące z terminalem TubaPay dzięki obrotom z InterRisk” (zwanej dalej „Promocją”) oraz warunki
uczestnictwa w Promocji, prawa i obowiązki Organizatora.
2. Regulamin wraz z informacją o ogłoszeniu Promocji będzie dostępny w siedzibie Organizatora oraz
we wskazanych miejscach na serwisach www należących do Organizatora.
3. 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”.
4. Organizator będzie się komunikował z Uczestnikami Konkursu za pomocą elektronicznych kanałów
komunikacji.
5. Celem Promocji jest wdrożenie oferty specjalnej dla agentów przystępujących do TubaPay w związku
z uruchomieniem płatności w InterRisk.
6. Administratorem danych osobowych zgromadzonych dla potrzeb Promocji będzie Organizator.
7. Przystąpienie do Promocji jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
II. UCZESTNICTWO W PROMOCJI
1. Uczestnikiem Promocji może być każdy dzierżawca terminala TubaPay, który zawarł umowę z First
Data Polcard, czyli dostawcą terminali współpracujących z systemem TubaPay.
2. Warunkiem wzięcia udziału w Promocji jest zarejestrowanie się w systemie z dedykowanego linka
https://tubapay.pl/register-partner/InterRisk.
3. Uczestnik może w każdym czasie wycofać się z uczestnictwa w Promocji poprzez przesłanie informacji
na adres kontakt@tubapay.pl.
4. Wycofanie z udziału w Promocji powoduje brak możliwości zakwalifikowania Uczestnika do grona
Laureatów i uzyskania nagrody.
III. ZASADY I PRZEBIEG PROMOCJI
1. Promocja składa się z jednego etapu, który trwa od godziny 00:00 dnia 1 sierpnia 2020 r. do godz.
23:59 dnia 31 grudnia 2020 r. („okres trwania Promocji”).
2. Promocja pozwala Agentowi zdobyć zwrot kosztów nielimitowanej liczby miesięcy dzierżawy
terminala dzięki realizacji zintegrowanych płatności do InterRisk w okresie sierpień-grudzień 2020 roku.
3. Nad prawidłowością przeprowadzenia Promocji i przyznania nagród czuwa Organizator.
IV. WARUNKI PRZYZNANIA I WYPŁATY NAGRÓD DLA AGENTA
1. Agenci,

którzy

zarejestrują

się

w

TubaPay

korzystając

z

dedykowanego

linka

https://tubapay.pl/register-partner/InterRisk, mogą zyskać nieograniczoną liczbę darmowych
miesięcy dzierżawy terminala TubaPay.
2. Wystarczy, że w co najmniej jednym miesiącu kalendarzowym w okresie trwania Promocji Agent
przyjmie na terminalu płatności na co najmniej 6000 zł składki na rzecz InterRisk.
3. Wysokość obrotów na rzecz InterRisk jest sumowana za wszystkie miesiące w okresie trwania Promocji.
Otrzymana wartość w okresie trwania Promocji dzielona jest przez 6000. Wynikiem jest liczba
(zaokrąglana w dół) miesięcy darmowej dzierżawy terminala („liczba darmowych miesięcy”). Agent
otrzyma zwrot kwoty 40 zł netto / 49,20 zł brutto za każdy miesiąc, w którym zostanie mu naliczona
opłata za dzierżawę terminala począwszy od 1 stycznia 2021 roku. Przykład wyliczenia nagrody
zaprezentowano w załączniku nr 2 do Regulaminu.
4. Jeżeli Agent korzysta z dotacji Polska Bezgotówkowa, to początek wypłaty nagrody zostaje
przesunięty na pierwszy miesiąc, za który Agent ma naliczoną opłatę za dzierżawę terminala w pełnej
wysokości. Jeżeli Agent nie korzysta z dotacji, to sfinansowanie dodatkowych miesięcy rozpocznie się
od stycznia 2021 roku. Realizacja nagrody następuje poprzez wystawienie faktury VAT przez Agenta
na rzecz Organizatora za każdy miesiąc, w którym została mu naliczona opłata za dzierżawę
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terminala. Agent wystawia faktury przez okres odpowiadający liczbie darmowych miesięcy, o której
mowa w punkcie 3 powyżej. Dzięki temu Agent zyska środki na sfinansowanie kolejnych miesięcy
użytkowania terminala.
Wskazanie zwycięzców i przyznanie nagrody:
a. W okresie 1 stycznia 2021 – 30 stycznia 2021 Organizator przeanalizuje poziom obrotów
realizowany przez Agentów uczestniczących w Promocji i dokona przyznania nagród.
b. Laureaci zostaną powiadomieni o swojej wygranej do dnia 30.01.2021 w prywatnej wiadomości,
przesłanej na email użytkownika wskazanego w systemie TubaPay. Wiadomość będzie zawierała
informację wskazującą na liczbę darmowych miesięcy.
Odbiór nagrody:
a. Organizator wypłaci Laureatowi nagrodę, w każdym miesiącu począwszy od 1 lutego 2021 roku,
w wartości odpowiadającej kosztowi terminala za dany miesiąc, nie wyższej niż 49,20 zł brutto na
podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT Łączna liczba wystawionych faktur jest równa
liczbie darmowych miesięcy dla każdego Laureata.
b. Warunkiem otrzymania nagrody jest użytkownie terminala w miesiącach następujących po
zakończeniu Promocji. Organizator nie wypłaca nagrody za miesiące, w których nie wystąpił
koszt dzierżawy terminala.
c. Nagroda nie podlega wymianie. Nie jest również możliwe odstąpienie prawa do nagrody na
rzecz osób trzecich.
d. Nagroda będzie przesłana przelewem bankowym na konto podane przez Laureata na
podstawie wystawionej przez niego fakturze VAT.
Laureat traci prawo do nagrody w przypadku, gdy:
a. odmówi przyjęcia nagrody,
b. kontakt z Laureatem nie będzie możliwy, z przyczyn leżących po stronie Laureata,
c. Laureat nie spełnia warunków Regulaminu uprawniających go do wzięcia udziału w Promocji lub
otrzymania nagrody.
Nagrody niewydane w Promocji z przyczyn niezależnych od Organizatora bądź takich, co do których
Laureat utracił prawo z przyczyn wskazanych w niniejszym Regulaminie, pozostaną do dyspozycji
Organizatora.
Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Promocji w przypadku uzasadnionego
podejrzenia posługiwania się nieprawdziwymi danymi, podszywania się pod innego Uczestnika,
próby wpływania na wyniki Promocji lub naruszenia przez niego warunków Regulaminu lub zasad fair
play. Wykluczenie Uczestnika może nastąpić w każdym etapie trwania promocji i obejmuje również
prawo do pozbawienia Uczestnika nagrody. Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji zgodnie z
Regulaminem.
Wycofanie z udziału w Promocji powoduje brak możliwości zakwalifikowania Uczestnika do grona
Laureatów i uzyskania nagrody.
Wycofanie z Promocji skutkuje niebraniem zgłoszenia Uczestnika pod uwagę przy wyborze
Laureatów.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zasady przetwarzania danych osobowych zostały zawarte w Załączniku do REGULAMINU PROMOCJI
„Darmowe miesiące z terminalem TubaPay dzięki obrotom z InterRisk”. „Wzór dokumentu,
zawierającego informacje, o których mowa w art. 13 RODO”.
VI. REKLAMACJE
1. Uczestnik może złożyć reklamację 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 nr 1 do REGULAMINU PROMOCJI
„Darmowe miesiące z terminalem TubaPay dzięki obrotom z InterRisk”
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:
1. 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.
2. Może Pan/Pani skontaktować się z nami przez e-mail: kontakt@tubapay.pl
3. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia konkursu
sprzedażowego przez Administratora będącego jednocześnie Organizatorem konkursu.
4. 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.
5. 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.
6. 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.
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).
8. 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.
9. 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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Załącznik nr 2 do REGULAMINU PROMOCJI
Przykładowa kalkulacja nagrody dla Agenta w promocji: „Darmowe miesiące z terminalem TubaPay dzięki obrotom z InterRisk”
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