REGULAMIN PROMOCJI „WpłacaMY i pomagaMY”
(dalej: „Regulamin”)
§ 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.

[Organizator Promocji] Organizatorem Promocji „WpłacaMY i pomagaMY” (dalej: „Promocja”) jest
Mastercard Europe SA, belgijska prywatna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana
przez Sąd Gospodarczy w Nivelles w Belgii pod numerem belgijskiego rejestru RPR 0448038446 z
siedzibą w Waterloo, Belgia, adres: Chaussee de Tervuren 198A, 1410 Waterloo, Belgia (dalej:
„Mastercard”).

2.

[Zakres terytorialny] Promocja jest organizowana i obowiązuje wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej.
§ 2.

1.

[Definicje] Terminy pisane w niniejszym Regulaminie wielką literą, które nie zostały w nim
zdefiniowane (dookreślone), mają znaczenie nadane im w regulaminie Programu:
a)

Regulamin – niniejszy regulamin;

b)

Promocja – Promocja, o której mowa w § 1 ust. 1 powyżej, w której możliwe jest uzyskanie
Nagrody na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

c)

Program – program lojalnościowy pod nazwą Priceless Specials zorganizowany i prowadzony
przez Mastercard, oparty o system gromadzenia i wymiany Punktów na nagrody. Szczegółowe
zasady funkcjonowania Programu określa regulamin Programu dostępny na stronie
internetowej: https://bezcennechwile.mastercard.pl/ (w stopce strony).

d)

Karta - oznacza kartę płatniczą uczestnika lub instrument płatniczy oparty lub nieoparty na
karcie, wydane na terytorium Polski przez Instytucję Finansową uczestnika, oznaczoną marką
Mastercard (w tym kartę Debit® Mastercard, Mastercard® lub Maestro) lub jakikolwiek inny
instrument dostępny w schemacie płatniczym lub systemie płatniczym akceptowany przez
Mastercard, w tym również Kartę Biznesową, która jest zarejestrowana przez Uczestnika w
Programie.

e)

Uczestnik – oznacza konsumenta lub przedsiębiorcę, który przystąpił do Programu w rozumieniu
regulaminu Programu oraz zgodnie z § 3 ust. 1 Regulaminu.

f)

Nagroda – Punkty przyznane w Programie Uczestnikowi w związku ze spełnieniem przez
Uczestnika wszystkich warunków Promocji zgodnie z § 3 Regulaminu Nagroda wynosi 340
(słownie) Punktów, z zastrzeżeniem postanowienia § 3 ust 3. Punkty przyznawane w ramach
Nagrody stanowią „Punkty” w rozumieniu Regulaminu Programu. Punkty przyznawane w ramach
Nagrody stanowią „Punkty” w rozumieniu regulaminu Programu.

g)

WOŚP - Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy z siedzibą w Warszawie, ul.
Dominikańska 19c, NIP: 521-30-03-700

§ 3.
1.

DEFINICJE

ZASADY PROMOCJI

[Czas trwania Promocji] Promocja trwa od 3.01.2022 do 30.01.2022 (dalej: „Czas trwania Promocji”).
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2.

[Warunki otrzymania Nagrody] Do otrzymania Nagrody uprawnieni są Uczestnicy, którzy w Czasie
trwania Promocji spełnią łącznie wszystkie poniższe warunki:
a)

są uprawnionym posiadaczem aktywnej i ważnej Karty;

b)

dokonają wpłaty na eSkarbonkę WOŚP (dostępnej na pod adresem
https://eskarbonka.wosp.org.pl/) na kwotę nie mniejsza niż 20 zł z rachunku Karty.
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3.

[Termin przyznania Nagrody] Nagroda zostanie przyznana Uczestnikowi w terminie 14 dni roboczych od
dnia spełnienia wszystkich warunków jej otrzymania. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent
pieniężny ani na nagrody innego rodzaju.

4.

[Termin ważności Nagrody] Punkty przyznane w ramach Nagrody ważne są przez 6 (sześć) miesięcy od
dnia zasilenia Rachunku Programu. Po upływie tego terminu niewykorzystane Punkty przyznane w
ramach Nagrody bezpowrotnie wygasają (zostaną automatycznie odjęte od salda punktów na Rachunku
Programu Uczestnika Programu bez konieczności składania przez Mastercard jakichkolwiek
dodatkowych oświadczeń). Równowartość pieniężna przyznanych punktów tj. 5 zł zostanie przez
Mastercard przekazana na rachunek bankowy WOŚP.

5.

[Jedna Nagroda] Jeden Uczestnik może otrzymać w Promocji jedną Nagrodę na każdą Kartę
zarejestrowaną w Programie, nawet jeżeli wielokrotnie spełniłby kryteria do jej otrzymania tą samą
Kartą.
§ 4.

REKLAMACJE

Reklamacje związane z Promocją należy kierować do Mastercard. Informacje dotyczące sposobu
składania i rozpatrywania reklamacji określa Regulamin Programu Mastercard Priceless Specials
dostępny na stronie internetowej: https://bezcennechwile.mastercard.pl/ (w stopce strony).
§ 5.

DANE OSOBOWE

Informacje dotyczące administratora danych osobowych, zakresu i celu przetwarzania danych
osobowych Uczestników, a także wszelkie inne informacje dotyczące danych osobowych
przetwarzanych w związku z niniejszą Promocją określa Polityka Prywatności Programu dostępna pod
adresem: https://bezcennechwile.mastercard.pl/ (w stopce strony).

§ 6.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.

[Dobrowolny charakter Promocji] Udział w Promocji jest dobrowolny.

2.

[Dostęp do regulaminu Programu i innych dokumentów] Treść regulaminu Programu oraz Regulaminu
dostępna
jest
na
stronie
internetowej
Mastercard
pod
adresem:
https://bezcennechwile.mastercard.pl/zasady-programu .

3.

[Prawo właściwe] Postanowienia Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego.
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