
 

 

Regulamin kampanii promocyjnej – „Uruchom PEX w Koncie PayU” 

 

§ 1  

Wstęp 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i sposób prowadzenia kampanii promocyjnej na Allegro, pod nazwą: 

„Uruchom PEX w Koncie PayU” 

2. Organizatorem kampanii promocyjnej pod nazwą „Uruchom PEX w Koncie PayU” (zwanej dalej „Kampanią 

promocyjną”) jest MIH Allegro B.V. (zwany dalej „Organizatorem”). Organizator jest odpowiedzialny za 

przeprowadzenie Kampanii promocyjnej oraz jej prawidłową organizację. 

3. Partnerami zaangażowanymi w Kampanię promocyjną są Grupa Allegro i PayU (zwani łącznie dalej 

„Partnerami”). 

4. Kampania promocyjna trwać będzie w okresie od 3.02.2016 do 14.02.2016 roku (zwanym dalej „Okresem 

promocyjnym”), z zastrzeżeniem § 7 ust. 2 niniejszego Regulaminu. 

 

§ 2 

Definicje 

1. Allegro – internetowa platforma transakcyjna, dostępna w domenie allegro.pl, której operatorem jest Grupa 

Allegro. 

2. Bank – bank współpracujący z PayU przy obsłudze narzędzi umożliwiających dokonywanie Płatności w ramach 

Usług PayU Express lub mTransfer mobilny. 

W zakresie Usługi mTransfer mobilny termin „Bank” oznacza: mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. 

Senatorskiej 18, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy, 

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer 

identyfikacji podatkowej NIP: 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość 

wg stanu na dzień wg stanu na dzień 01.01.2016 r. wynosi 168.955.696 złote, posiadający następujący adres do 

korespondencji: mBank S.A. Bankowość Detaliczna, skrytka pocztowa 2108, 90-959 Łódź 2 oraz adres poczty 

elektronicznej e-mail: kontakt@mbank.pl.  

3. Grupa Allegro - Grupa Allegro sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182 

wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w 

Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS - 0000268796, o numerze 

identyfikacji podatkowej (NIP): 5272525995 

4. Konto PayU - prowadzone przez PayU pod unikalną nazwą konto będące zbiorem zasobów, w którym 

gromadzone są dane użytkownika PayU oraz informacje o jego działaniach w ramach usług świadczonych przez 

PayU na podstawie regulaminu dostępnego w domenie payu.pl, w szczególności umożliwiające zapisanie danych 

karty płatniczej. 

5. Kupon–  rabat o wartości 20 zł na Transakcję na Allegro o wartości równej bądź większej niż  50 zł, przy czym, za 

wartość Transakcji uważa się cenę Towaru wskazaną przez Użytkownika będącego sprzedającym w parametrach 

oferty danego Towaru, nieobejmującą kosztów dostawy Towaru,. 



 

 

6. MIH Allegro B.V. – spółka z siedzibą w Hoofddorp, przy Taurusavenue 105, Holandia, wpisana do rejestru 

handlowego w Amsterdamie pod numerem 34299842.   

7. PayU – PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182,  wpisana do rejestru 

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w 

wysokości 4.000.000 zł, posiadającą numer identyfikacji podatkowej (NIP): 779-23-08-495.  

8. PayU Express, mTransfer mobilny-  usługi świadczona przez PayU na rzecz Użytkownika we współpracy z 

Bankiem, polegająca na wydawaniu przez PayU elektronicznego instrumentu płatniczego umożliwiającego 

Użytkownikowi składanie zleceń płatniczych oraz przeprowadzaniu płatności; usługa płatnicza w rozumieniu 

ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.  

9. Regulamin – niniejszy Regulamin Kampanii promocyjnej dostępny pod adresem: http://www.payu.pl/pliki-do-

pobrania?page=1  

10. Regulamin serwisu – Regulamin serwisu Allegro dostępny pod adresem  

http://allegro.pl/country_pages/1/0/user_agreement.php, zaakceptowany przez Użytkowników przed 

rozpoczęciem korzystania z usług w ramach Allegro. Wyrażenia pisane wielką literą, niezdefiniowane w 

niniejszym Regulaminie, mają takie samo znaczenie jak w Regulaminie serwisu, o ile w niniejszym Regulaminie 

nie zastrzeżono inaczej. 

11. Transakcja – procedury nabywania Towarów za pośrednictwem Allegro. 

12. Towar – rzecz, usługa lub prawo, które mogą być przedmiotem Transakcji. 

13. Uczestnik Promocji/Uczestnik – osoba spełniająca łącznie następujące przesłanki:, (a) posiadająca pełną 

zdolność do czynności prawnych; oraz (b) spełniająca warunki, o których mowa w § 3 Regulaminu. 

 

 

§ 3 

Zasady ogólne 

1. W Kampanii promocyjnej mogą brać udział wszyscy Uczestnicy Promocji.  

2. Kampania promocyjna polega na przyznawaniu Kuponów Użytkownikom, którzy w Okresie promocyjnym czasie 

trwania promocji: 

a. założyli Konto PayU oraz 

b. za pośrednictwem narzędzi informatycznych udostępnionych w Koncie PayU zapamiętali dane 

swojej karty płatniczej (opcja „Dodaj kartę” w zakładce „Metody płatności”) lub przystąpili do usługi 

PayU Express lub mTransfer Mobilny (opcja „Dodaj konto” w zakładce „Metody płatności” ), oraz 

c. wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną od PayU,  

d. zaakceptowali niniejszy Regulamin. 

 

3. Karta płatnicza wymieniona w ustępie  2 pkt b musi spełniać łącznie następujące warunki: 

a. być po raz pierwszy zapamiętana w Koncie PayU  (tzn. karta o danym numerze i dacie ważności nie 

była nigdy wcześniej zapamiętana w Koncie PayU jakiegokolwiek Użytkownika), 
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b. nie może być kartą typu pre-paid bądź na okaziciela, 

c. nie może być kartą wirtualną (tj. nieposiadającą formy fizycznej). 

3.1 Dodatkowo warunkiem przyznania Kuponu jest wyrażenie zgody przez Użytkownika na: 

d. przechowywanie danych lokalnie na urządzeniu Użytkownika (cookies); 

e. działanie kodu JavaScript w ramach witryny Allegro. 

4. Organizatorzy mogą wykluczyć Uczestnika z Kampanii promocyjnej, jeżeli Uczestnik Promocji: 

a. narusza postanowienia niniejszego Regulaminu lub Regulaminu serwisu,  

b. w inny sposób narusza przepisy prawa w związku z Kampanią promocyjną. 

5. Kupon w żadnym przypadku nie może podlegać dalszej odsprzedaży.  

6. W przypadku, gdy Użytkownik Kampanii promocyjnej podjął jakiekolwiek działania mające na celu ominięcie 

zabezpieczeń lub mające wpływ na fałszowanie danych, Organizator może wykluczyć Użytkownika z Kampanii 

promocyjnej. 

 

§ 4 

Uczestnik niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 3 dni od spełnienia warunków określonych w § 3 Regulaminu, otrzyma na 

adres e-mail, który podał na stronie głównej Kampanii promocyjnej, informację o możliwości odebrania Kuponu 

wraz z opisem jego pobrania. 

 

§ 5 

Zasady wykorzystania Kuponu  

1. Kupon może być wykorzystany jedynie do dokonania płatności za Transakcję na Allegro, w terminie od 

3.02.2016 do 28.02.2016 r. Uczestnik nie ma prawa otrzymania jego ekwiwalentu w jakiejkolwiek innej postaci. 

2. Kupon można wykorzystać jednorazowo w ramach kolejnych Transakcji na kwotę nie niższą niż 50 złotych, przy 

czym kwota ta liczona jest od ceny Towaru wskazanej przez sprzedającego w parametrach oferty. 

3. Kupon można zrealizować tylko w ramach zapłaty dokonywanej w ramach usługi PayU. 

4. Uczestnik może uzyskać więcej niż jeden Kupon, o ile wielokrotnie spełni warunki w § 3 Regulaminu. Kupony nie 

podlegają jednak sumowaniu w ramach jednej Transakcji, nie podlegają wymianie na środki pieniężne, ani nie 

mogą być wykorzystywane częściami.  

5. W przypadku więcej niż jednej akcji promocyjnej oferowanej w związku z daną Transakcją na Allegro w tym 

samym czasie, Uczestnik może skorzystać tylko z jednej z nich w ramach jednej Transakcji na Allegro.  Promocje 

nie łączą się. 

 

 

§ 5 

Reklamacje 

1. Reklamacje dotyczące przyznawania i korzystania z Kuponu można składać za pomocą: 

a)  formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej pod adresem: 

https://www.payu.pl/pomoc/kupuje, lub 

https://www.payu.pl/pomoc/kupuje


 

 

b)  pisemnie na adres: PayU S.A. 60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182, lub 

c) telefonicznej, pod numerem telefonu: + 48 61 630 60 05 (połączenie płatne wg taryfy operatora, z którego 

usług korzysta Uczestnik).   

2. Reklamacja powinna określać: imię i nazwisko oraz adres Uczestnika, a także opis i powód reklamacji. 

3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 21 dni od dnia ich otrzymania przez PayU. 

 

§ 6  

Dane osobowe Uczestników 

1. Partnerzy są administratorami danych osobowych otrzymanych od Uczestników promocji. Dane osobowe 

Uczestników promocji będą przetwarzane przez Partnerów zgodnie z postanowieniami Regulaminu serwisu 

(http://allegro.pl/country_pages/1/0/user_agreement.php). 

2. Dane osobowe Uczestników promocji będą przetwarzane na podstawie przepisów Ustawy o ochronie danych 

osobowych wyłącznie w celu poprawnego przeprowadzenia Kampanii promocyjnej oraz w celach 

marketingowych związanych z wysyłaniem informacji handlowych drogą elektroniczną przez PayU do 

Uczestników, którzy wyrazili na to zgodę.  

3. Uczestnicy promocji podają dane dobrowolnie. Uczestnicy promocji mają prawo dostępu do danych, mogą 

edytować dane (oraz je zmieniać), a także monitorować proces przetwarzania danych osobowych (i 

wnioskować o ich usunięcie) zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych. 

 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy Regulamin jest dostępny od 3.02.2016 do 14.02.2016 roku pod adresem: http://www.payu.pl/pliki-do-

pobrania?page=1  

2. Organizatorzy nie pobierają podatków w związku z wydawaniem Kuponów. Uczestnicy promocji zobowiązani są 

do rozliczenia właściwego podatku we własnym zakresie.  

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że zmiany nie mogą 

wprowadzać zasad mniej korzystnych ani pogarszających warunki obecnych Uczestników promocji, ani też 

wpływać na prawa nabyte w ramach Kampanii promocyjnej.   

4. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość przedłużenia Okresu promocyjnego. 

5. Organizator może zawiesić wydawanie Kuponów w trakcie trwania Kampanii promocyjnej przed końcem okresu 

Określonego promocyjnego. Powyższe postanowienie nie narusza praw nabytych przez Uczestników promocji, 

którzy przed takim zawieszeniem wydawania Kuponów spełnili warunki określone Regulaminem. 

6. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu. 
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