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Regulamin Promocji: „MPAY – bilet z niespodzianką na Beskidy Music Festival” 

 

 

§1 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady i tryb przeprowadzenia promocji „MPAY – 

bilet z niespodzianką” (dalej „Promocja”). 

2. Organizatorem Promocji, prowadzonej pod nazwą: „MPAY – bilet z niespodzianką” jest mPay S.A 

z siedzibą w Warszawie, ul Grochowska 21a, 04-186 Warszawa, wpisany do rejestru 

przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy w 

Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000172708, z kapitałem w wysokości 7 

320 000 PLN, NIP: 521-325-82-16, REGON: 015506707.  

3. Promocja jest organizowana na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w terminie od dnia 

16.06.2018r. do  dnia 17.06.2018 r. (dalej „Czas Trwania Promocji”).  

4. Promocja nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą 

której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 

2009 r. o grach hazardowych (tj. z dnia 17 marca 2016 r., Dz. U. z 2016 r. poz. 471z późn. zm.).  

5. Wszelkie informacje na temat Promocji Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się  z 

Organizatorem pod adresem e-mail: bok@mpay.com.pl. 

  

§ 2 

Definicje 

1. Aplikacja – aplikacja mobilna „mPay płatności mobilne”, stworzona przez mPay SA, możliwa do  

pobrania przez Uczestnika z marketu aplikacji i zainstalowania w pamięci telefonu komórkowego 

Uczestnika lub innego podobnego urządzenia, które posiada aktywne połączenie z  siecią 

Internet, za pośrednictwem której Uczestnik otrzymuje możliwość korzystania z system 

autoryzacji i rozliczeń mPay. Wymagania techniczne dotyczące Aplikacji dostępne są 

każdorazowo w serwisach udostępniających Aplikację dla właściwych systemów operacyjnych 

urządzeń mobilnych;  

2. Bilety objęte Promocją – bilety zakupione za pośrednictwem Aplikacji  lub strony 

www.sklep.mpay.pl i przy wykorzystaniu karty płatniczej na Beskidy Music Festiwal (dalej 

„Festiwal”), który odbywa się w dniach 16 -17 czerwca 2018 roku i uprawniające do wstępu na 

Festiwal.  

3. Niespodzianka – nagroda rzeczowa otrzymywana przez Uczestnika, za użycie Aplikacji mPay lub 

strony www.sklep.mpay.pl  i dokonanie płatności za Bilet objęty Promocją przy użyciu karty 

płatniczej, przygotowana i  przekazywana przez Partnera Organizatora.  

4.  Organizator - mPay S.A z siedzibą w Warszawie, ul Grochowska 21a, 04-186 Warszawa, wpisany 

do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy 

w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000172708, z kapitałem w wysokości 

7 320 000 PLN NIP: 521- 325-82-16 REGON: 015506707; 

5. Partner – podmiot prowadzący punkt gastronomiczny oznaczony logiem MPAY, uprawniony do 

przygotowania i przekazania Niespodzianki Uczestnikowi.  

6.  Promocja – promocja prowadzona pod nazwą: „MPAY – bilet z niespodzianką”. 

http://www.sklep.mpay.pl/
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7.  Uczestnik – osoba, która spełnia warunki wskazane w § 2 ust. 1 Regulaminu.  

 

 

§3 

 Zasady udziału i przebieg Promocji 

 

1. Uczestnikiem Promocji może być każda osoba fizyczna, która: 

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz mieszka na terenie Rzeczpospolitej 

Polskiej.  

b) zapoznała się i zaakceptowała niniejszy Regulamin;  

c) wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z Promocją;  

d) jest użytkownikiem Aplikacji mPay Płatności Mobilne;  

e) dokonała w okresie trwania Promocji zakupu Biletu objętego Promocją za  pośrednictwem 

Aplikacji.  

2. Promocja jest adresowana do użytkowników mPay którzy w Czasie Trwania Promocji, nabędą za 

pośrednictwem Aplikacji mobilnej „mPay płatności mobilne” lub za pośrednictwem strony 

www.sklep.mpay.pl i przy użyciu karty płatniczej Bilet objęty promocją tj. bilet zakupiony na 

Beskidy Music Festiwal (dalej „Festiwal”), który odbywa się w dniach 16 -17 czerwca 2018 roku i 

uprawniający do wstępu na Festiwal.  

3. W ramach Promocji, Uczestnik po zakupie Biletu objętego Promocją, otrzyma za pośrednictwem 

aplikacji unikalny kod QR. Na podstawie ważnego kodu QR Uczestnik będzie uprawniony do 

odbioru Niespodzianki przygotowanej i przekazywanej przez Partnera Organizatora. 

Niespodziankę należy odebrać w punkcie gastronomicznym znajdującym się na terenie Festiwalu, 

oznaczonym logiem MPAY,  w okresie trwania Festiwalu, w godzinach od 15:00 do 23:00 . 

4. Partner Organizatora jest uprawniony do weryfikacji kodu QR oraz danych personalnych 

Uczestnika odbierającego Niespodziankę, w tym w szczególności do żądania okazania dowodu 

osobistego lub prawa jazdy Uczestnika. 

5. Nad prawidłowym i sprawnym przebiegiem wydawania Niespodzianek czuwa Partner 

Organizatora. 

6. Uczestnik Promocji ma prawo do otrzymania maksymalnie jednej Niespodzianki. Uczestnik 

Promocji nie może żądać w zamian za Niespodziankę innych produktów lub rzeczy innego 

rodzaju. 

7. Uczestnik Promocji nie ma możliwości wymiany Niespodzianki na ekwiwalent pieniężny. 

8. Uczestnik Promocji nie ma możliwości przeniesienia Niespodzianki na inną osobę. 

9. Organizator nie wysyła Niespodzianki drogą pocztową i/lub kurierem. 

10. Odbiór Niespodzianki leży po stronie Uczestnika. 

11. Wartość Niespodzianki przewidzianej w Promocji jest zwolniona z podatku dochodowego od 

osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 

dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity z dnia 7 grudnia 2016t. - Dz.U. z 2016r. poz. 

2032, z późn. zm.).  

12. Udział w Promocji jest całkowicie dobrowolny. 

13. Organizator zastrzega sobie możliwość podjęcia decyzji w sprawie pozbawienia Uczestnika 

prawa do udziału w Promocji w przypadku stwierdzenia przez Organizatora, że w Promocji brała 

udział osoba niespełniająca warunków uczestnictwa, rażącego naruszenia zasad Regulaminu 

przez Uczestnika, a także postępowania naruszającego dobre obyczaje handlowe, narażającego 

http://www.sklep.mpay.pl/
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na szwank dobre imię Organizatora, jego renomę lub interesy. Usunięty Uczestnik traci prawo do 

udziału w Promocji.  

14. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Promocji w związku z 

wyczerpaniem puli Niespodzianek.  

§4 

Reklamacje 

1. Reklamacje związane z nieprawidłowym dokonaniem lub rozliczeniem płatności przez mPay S.A. 

powinny być zgłaszane do Organizatora pisemnie na adres Organizatora: mPay S.A, ul 

Grochowska 21a, 04-186 Warszawa lub na adres e-mail: bok@mpay.com.pl z dopiskiem 

„Reklamacja”.  

2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładny opis reklamacji oraz dane osoby zgłaszającej 

reklamację niezbędne do udzielenia mu odpowiedzi, takie jak numer telefonu oraz adres 

mailowy. 

3. Reklamacje zgłaszane do Organizatora będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni 

kalendarzowych od daty ich otrzymania. Organizator, rozpatrując reklamację, stosować będzie 

postanowienia niniejszego Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie 

powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji lub e-mailem – jeżeli 

go podał.  

4. Powyższe postanowienia nie wykluczają dochodzenia ewentualnych roszczeń przez Uczestnika 

na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

 

§5 

Przetwarzanie danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest mPay S.A z siedzibą w 

Warszawie, ul. Grochowska 21a, 04-186 Warszawa. 

2. Dane osobowe Uczestników pozyskane w związku z niniejszą Promocją lub w postępowaniu 

reklamacyjnym będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z Promocją, tj. w celach 

związanych z organizacją i przeprowadzeniem Promocji, rozpatrywania reklamacji oraz w celu 

sprawozdawczości księgowej i finansowej, zgodnie z odrębnymi przepisami, chyba, że Uczestnicy 

złożą oświadczenia zezwalające na przetwarzanie danych osobowych w innym celu (np. w celu 

marketingowym). 

3. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, żądania 

usunięcia danych ze zbioru w każdym czasie, a także zaprzestania ich przetwarzania. 

Administrator informuje, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w 

Promocji, uzyskania Nagród oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. 

4. Dane Uczestników Promocji będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie 

danych osobowych. (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 ze zm.). 

§6 

 Pozostałe postanowienia 

1. Treść Regulaminu zostanie podana do wiadomości potencjalnych Uczestników na stronie 

internetowej pod adresem https://mpay.pl/pomoc-i-informacja/regulamin/ oraz w siedzibie 

Organizatora.  
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2. Postanowienia Regulaminu mogą być przez Organizatora zmieniane, jeżeli nie będzie miało to 

wpływu na prawa nabyte Uczestników. Zmiany Regulaminu będą dokonywane w formie 

pisemnego aneksu, a wszyscy Uczestnicy Promocji będą o tym niezwłocznie powiadamiani z 

odpowiednim wyprzedzeniem, poprzez publikację Regulaminu na stronie internetowej 

Organizatora. W przypadku niezaakceptowania przez Uczestnika nowych postanowień 

Regulaminu, Uczestnik ma prawo odstąpić od udziału w Promocji bez jakichkolwiek 

konsekwencji z tego tytułu.  

3. Materiały reklamowo-promocyjne związane z Promocją mają jedynie charakter informacyjny. 

Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu. 

4. Udział w Promocji oznacza zgodę jej Uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym 

Regulaminem 


