REGULAMIN II EDYCJI PROMOCJI
„Ruszamy z biletami”
I.
1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki i zasady na jakich odbywa
się II edycja promocji pod nazwą „Ruszamy z biletami” (dalej „Promocja”).

2.

Współorganizatorami Promocji (dalej „Współorganizatorzy”) są:
a) CallPay Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. abpa A. Baraniaka 88b, wpisana
do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe
Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000324134 (dalej „CallPay”),
b) mPay S.A., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grochowskiej 21a, wpisana do
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000172708 (dalej „mPay”),
c) SkyCash Poland S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rondo ONZ 1 p. 29 wpisana
do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000315361 (dalej „SkyCash”).

3.

Koordynatorem Promocji jest MasterCard Europe sprl z siedzibą w Belgii, Chaussée
de Tervouren 198 A, B-1410 Waterloo, Belgia, działający w Polsce poprzez swój
Oddział z siedzibą w Warszawie, przy ul. Emilii Plater 53 (dalej „MasterCard
Europe”).

4.

Promocja rozpoczyna się w dniu 3 lipca 2013 roku i trwa do wyczerpania
przewidzianego u poszczególnych Współorganizatorów budżetu na rabaty lub
bonusy, nie dłużej jednak niż do dnia 31 sierpnia 2013 roku (dalej „Okres
Promocji”).

5.

Promocja skierowana jest do posiadaczy kart MasterCard.

6.

Promocja przeprowadzana jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

7.

Udział w Promocji jest dobrowolny.

8.

Promocja dotyczy płatności za bilety komunikacji miejskiej i kolejowej określone w
ust. 9 poniżej, dokonywane poprzez systemy płatności mobilnych, prowadzone i
obsługiwane przez Współorganizatorów, przy użyciu telefonów komórkowych, a
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rozliczanych za pomocą karty debetowej, kredytowej lub prepaid MasterCard wydanej
przez dowolny bank krajowy w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo
bankowe (Dz.U. z 2002 r. nr 72, poz. 665 ze zm.) (dalej „Karta”).
9.

Promocją objęte jest skorzystanie w Okresie Promocji z usług płatności poprzez:
a) system CallPay, tj. system płatności przy użyciu telefonu komórkowego obsługiwany
przez CallPay zgodnie z postanowieniami „Regulaminu świadczenia usług i
organizacji płatności systemu CallPay”(dalej „Płatność CallPay”), dla transakcji,
które są realizowane za pomocą podłączonej zgodnie z regulaminem usługi tj.
„Regulaminem świadczenia usług i organizacji płatności systemu CallPay” aktywnej
Karty,
w celu dokonania zakupu biletów komunikacji miejskiej i/lub kolejowej, spośród
wszystkich rodzajów biletów, z aktualnej, bieżąco dostępnej na stronie
www.callpay.pl oferty CallPay, których zakup jest możliwy poprzez system
CallPay. Rodzaje biletów komunikacji miejskiej i kolejowej, których zakup jest
możliwy w Promocji w systemie CallPay dostępny jest bieżąco na stronie
www.callpay.pl,
b) system mPay, tj. system płatności przy użyciu telefonu komórkowego obsługiwany
przez mPay zgodnie z postanowieniami „Regulaminu dla Użytkownika” (dalej
„Płatność mPay”),
w celu dokonania zakupu biletów komunikacji miejskiej, z aktualnej, bieżąco
dostępnej na stronie www.mpay.pl oferty mPay. Rodzaje biletów komunikacji
miejskiej, których zakup możliwy jest w Promocji w systemie mPay dostępny jest
bieżąco na stronie www.mpay.pl,
c) system SkyCash, tj. system płatności przy użyciu telefonu komórkowego
obsługiwany przez SkyCash zgodnie z postanowieniami „Regulaminu Użytkownika
Systemu SkyCash” (dalej „Płatność SkyCash”), do którego została podłączona
zgodnie z regulaminem usługi, tj. „Regulaminem Użytkownika Systemu SkyCash”,
aktywna Karta, w celu dokonania zakupu biletów komunikacji miejskiej i/lub
kolejowej,

spośród

biletów

z

aktualnej,

bieżąco

dostępnej

na

stronie

www.skycash.com oferty SkyCash. Rodzaje biletów komunikacji miejskiej i
kolejowej, których zakup możliwy jest w Promocji w systemie SkyCash dostępny jest
bieżąco na stronie www.skycash.com.
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II.
1.

UCZESTNIK
Uczestnikiem Promocji może być każda osoba fizyczna, będąca posiadaczem
aktywnej Karty (dalej „Uczestnik”), która:
a)

dokonała pełnej rejestracji u wybranego partnera MasterCard Mobile, których
lista dostępna jest na stronie mastercardmobile.pl, przy użyciu telefonu
komórkowego

w

celu

korzystania

z

usług

płatności

u

danego

Współorganizatora, zgodnie z właściwym regulaminem świadczenia usług
płatności przy użyciu telefonu komórkowego i podała dane Karty, i
b)

przed wykonaniem płatności objętej Promocją dokona zgłoszenia do udziału w
Promocji za pośrednictwem aplikacji mobilnej MasterCard Mobile, w którym:
i.

poda numeru swojego numeru telefonu komórkowego,

ii.

zaakceptuje regulaminu Promocji,

iii.

wyrazi zgodę na przetwarzanie numeru telefonu przez MasterCard
Europe w celu realizacji Promocji, w tym w celu przekazania
Współorganizatorom.

2.

Podany przez Uczestnika podczas zgłoszenia do udziału w Promocji numer telefonu
musi być taki sam jak numer telefonu podany przez Uczestnika podczas rejestracji u
Współorganizatora. W przypadku gdy, podany w aplikacji mobilnej MasterCard
Mobile numer telefonu będzie inny niż numer telefonu podany podczas rejestracji w
systemie płatności danego Współorganizatora Uczestnikowi nie będą naliczane
bonusy i/lub rabaty.

3.

Dla uniknięcia wątpliwości Bonusy i/lub Rabaty będą przyznawane Uczestnikowi,
zgodnie z Regulaminem Promocji po dokonaniu przez Uczestnika zgłoszenia do
udziału w Promocji zgodnie z ust. 1 pkt b) powyżej.

III.
1.

ZASADY UDZIAŁU W PROMOCJI
Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej każdy Uczestnik, który w Okresie Promocji skorzysta z:
a)

usługi Płatności CallPay przy zakupie biletu w systemie CallPay, otrzyma od
CallPay bonus o wartości 50% ceny zakupionego przez siebie biletu (dalej
„Bonus”),

b)

usługi Płatności mPay przy zakupie biletu w systemie mPay otrzyma od mPay
bonus o wartości 50% ceny zakupionego przez siebie biletu (dalej „Bonus”),
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c)

usługi Płatności SkyCash przy zakupie biletu w systemie SkyCash, otrzyma od
SkyCash rabat o wartości 50% ceny zakupionego przez siebie biletu (dalej
„Rabat”).

2.

Środki przyznane Uczestnikowi w ramach Bonusu z tytułu skorzystania z usługi
Płatności CallPay za zakup Biletu miejskiego będą zwrócone na Kartę Uczestnika, z
której zostały pobrane środki z tytułu zakupu Biletu po skorzystaniu z usługi
Płatności CallPay, za którą przyznany został Bonus w terminie do siedmiu dni
roboczych liczonych od dnia przypadającego po dniu, w którym Uczestnik skorzystał
z usługi Płatności CallPay, za którą przyznany został Bonus.

3.

Środki przyznane Uczestnikowi w ramach Bonusu z tytułu skorzystania z usługi
Płatności CallPay za zakup Biletu kolejowego będą zwrócone na Kartę Uczestnika, z
której zostały pobrane środki z tytułu zakupu Biletu po skorzystaniu z usługi
Płatności CallPay, za którą przyznany został Bonus w terminie do 3 dni roboczych
od dnia zrealizowania usługi transportowej, objętej ww. Biletem.

4.

Środki przyznane Uczestnikowi w ramach Bonusu z tytułu skorzystania z usługi
Płatności mPay za zakup Biletu będą zwrócone na Kartę Uczestnika, z której zostały
pobrane środki z tytułu zakupu Biletu po skorzystaniu z usługi Płatności mPay, za
którą przyznany został Bonus po 3 dniach roboczych liczonych od dnia
przypadającego po dniu, w którym Uczestnik skorzystał z usługi Płatności mPay, za
którą przyznany został Bonus.

5.

Rabat z tytułu skorzystania z usługi Płatności SkyCash zostanie udzielony w momencie
skorzystania z usługi Płatności SkyCash.

6.

Całkowita łączna wartość Bonusów przyznawanych w Promocji przez CallPay jest
ograniczona i wynosi 15 000 zł, z czego 5 000 zł za zakup biletów komunikacji miejskiej
i 10 000 zł za zakup biletów kolejowych.

7.

Całkowita łączna wartość Bonusów przyznawanych w Promocji przez mPay jest
ograniczona i wynosi 8 000 zł.

8.

Całkowita łączna wartość Rabatów przyznawanych w Promocji przez SkyCash jest
ograniczona i wynosi 12 500 zł.

9.

Bonus i/lub Rabat przyznawany jest w ramach Promocji w Okresie Promocji, tj. do dnia
31 sierpnia 2013 roku lub do wyczerpania wartości Bonusów i/lub Rabatów
przewidzianych u poszczególnych Współorganizatorów.

10. W

przypadku

wyczerpania

wartości

Bonusów

i/lub

Rabatów

u

danego

Współorganizatora, Promocja u danego Współorganizatora zostaje zakończona.
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11. Uczestnik nie może dokonać wymiany Rabatu na jego równowartość pieniężną, jak
również nie może dokonać wymiany Bonusu na inną nagrodę.
12. Uczestnik uprawniony jest do zwrotu zakupionego Biletu kolejowego w systemie
CallPay na zasadach określonych odpowiednio w Regulaminie świadczenia usług i
organizacji płatności systemu CallPay. W przypadku dokonania zwrotu Biletu
kolejowego Uczestnik traci prawo do Bonusu.
13. Bonusy zostaną wydane przez Współorganizatorów zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa podatkowego.
IV.
1.

DANE OSOBOWE
Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników jest
MasterCard Europe.

2.

MasterCard Europe w związku z przeprowadzeniem Promocji będzie przetwarzał
numer telefonu.

3.

Niezależnie od ust. 2 powyżej MasterCard Europe może również zbierać informacje
w sposób zautomatyzowany poprzez pliki cookies czy też sygnalizatory sieci Web,
podczas odwiedzania przez Uczestnika aplikacji mobilnej MasterCard Mobile.

4.

Dane osobowe Uczestników będą wykorzystywane jedynie do celów operacyjnych
związanych z Promocją. Uczestnik ma prawo wglądu w swoje dane oraz możliwość
ich poprawienia lub usunięcia. W przypadku wniosków związanych z poprawieniem
lub usunięciem danych Uczestnik powinien przesłać prośbę na adres McCann
Worldgroup Sp. z o.o., ul. Cybernetyki 19, 02-677 Warszawa.

5.

Z zastrzeżeniem ust. 6 - 7 poniżej i za wyjątkiem podmiotów z grupy MasterCard
Europe, MasterCard Europe nie sprzedaje ani nie udostępnia danych osobowych
Uczestników Promocji innym podmiotom.

6.

Numery

telefonów

podane

przez

Uczestników

będą

przekazane

Współorganizatorom przeprowadzającym Promocję w celu ustalenia prawa do
Bonusu i/lub Rabatu.
7.

Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Promocji zostało powierzone
McCann Worldgroup Sp. z o.o.

8.

Po zakończeniu Promocji MasterCard Europe usunie wszelkie dane osobowe
Uczestników, za wyjątkiem nazwisk, danych teleadresowych Zwycięzcy, które będą
przechowywane przez okres maksymalnie 60 dni, od dnia zakończenia Promocji. Po
upływie tego terminu powyższe dane zostaną usunięte.

9.

Więcej informacji na temat polityki prywatności i procedur ochrony danych
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osobowych MasterCard Europe zawartych jest w Globalnej Polityce Prywatności
dostępnej

pod

adresem

www.mastercard.com/plp/personal/pl/general/miedzynarodowa-politykaprywatnosci.html.

V.
1.

REKLAMACJE
Reklamacje związane z realizacją Promocji, w tym w szczególności dotyczące dodania
środków w ramach Bonusu, nieprawidłowego rozliczania Bonusu lub też nieuzyskania
Rabatu powinny być zgłoszone Współorganizatorom, których dotyczy reklamacja tj. :
a) w przypadku usług Płatności CallPay na adres: CallPay Sp. z o.o. ul. abpa
A. Baraniaka 88b, 61-131 Poznań, z dopiskiem „Reklamacja – Ruszamy z biletami”,
b) w przypadku usług Płatności mPay na adres: mPay S.A. ul. Grochowska 21a, 04186 Warszawa, z dopiskiem „Reklamacja – Ruszamy z biletami”,
c) w przypadku usług Płatności SkyCash na adres: SkyCash Poland S.A. ul. Rondo
ONZ 1 p. 29., 00-124 Warszawa z dopiskiem „Reklamacja – Ruszamy z biletami”.

2.

Reklamacje zgłaszane do Współorganizatorów będą rozpatrywane przez nich
w terminie 7 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania. Współorganizator, rozpatrując
reklamację, stosować będzie postanowienia niniejszego Regulaminu. O decyzji
Współorganizatora Uczestnik zostanie powiadomiony e-mailem (o ile będzie podany)
albo listem zwykłym.

3.

Zgłoszenie reklamacji do Współorganizatora powinno zawierać dokładny opis
reklamacji oraz dane Uczestnika niezbędne do udzielenia mu odpowiedzi, w tym w
szczególności numer telefonu użytkownika usługi, którego dotyczy reklamacja.

VI.
1.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Niniejsza Promocja łączy się z innymi promocjami przeprowadzanymi przez
Współorganizatorów.

2.

Odpowiedzialność za prawidłowe działanie systemu płatności przy użyciu telefonu
komórkowego ponoszą CallPay Sp. z o.o. (system płatności CallPay), mPay S.A.
(system płatności mPay), SkyCash S.A. (system płatności SkyCash).

3.

Wszelkie spory i roszczenia związane z Promocją rozstrzygać będzie właściwy sąd
powszechny.
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4.

Promocja, której warunki zostały określone w niniejszym Regulaminie, nie jest grą
losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik
zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach
hazardowych (Dz.U. z 2009 r. nr 201, poz. 1540, z późn. zm.).

5.

Regulamin Promocji będzie dostępny przez czas trwania Promocji w siedzibie McCann
oraz

na

www.mastercardmobile.pl,

www.callpay.pl,

www.mpay.pl

oraz

www.skycash.com począwszy od dnia jej rozpoczęcia.
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