Regulamin Promocji „Kasa za Faktury”
I. Postanowienia ogólne.
1. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa zasady przystąpienia i uczestnictwa do promocji organizowanej i
prowadzonej na zasadach opisanych poniżej opartej na sprzedaży premiowej (dalej jako „Promocja”).
2. Organizatorem niniejszej promocji „Kasa za Faktury” jest SMEO S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Emilii Plater nr 53,
XXIII piętro, 00-113 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS
0000 679116, REGON: 367336046, NIP: 5252712429, posiadającą kapitał zakładowy w pełni opłacony w wysokości
1.209.043,00 zł (dalej jako „Organizator” lub „SMEO”).
3. Przystąpienie do Promocji oznacza akceptację treści Regulaminu.
4.

Promocja skierowana jest wyłącznie do przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą w
rozumieniu przepisów ustawy prawo przedsiębiorców, którzy zdecydują się na skorzystanie z usług faktoringowych
oferowanych przez SMEO oraz spełnią wymogi konieczne dla otrzymania limitu faktoringowego określone w Wewnętrznych
Regulacjach (dalej jako „Uczestnicy” a z osobna „Uczestnik”).

5.

Nagrodami w Promocji (dalej jako „Nagrody”) są karty przedpłacone na okaziciela SODEXO wydane przez ALIOR BANK w
systemie Mastercard o wartości 300 zł brutto.

II. Czas trwania Promocji
Promocja obowiązuje od dnia 09.08.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. lub do wyczerpania limitu Nagród (dalej jako „Okres
trwania Promocji”). O wyczerpaniu limitu Nagród SMEO niezwłocznie poinformuje na stronie www.smeo.pl.

III.

Zasady korzystania z Promocji

Nagrodę otrzymają Uczestnicy Promocji, którzy w Okresie trwania Promocji spełnią łącznie następujące warunki:
a.
b.
c.

d.
e.

f.

założą konto na stronie www.smeo.pl.
złożą wniosek o udzielenie limitu faktoringowego za pośrednictwem elektronicznego serwisu faktoringowego SMEO;
zostaną objęci procedurą weryfikacji zgodnie z przyjętymi przez SMEO zasadami świadczenia usług faktoringowych
przez SMEO, w szczególności dotyczących warunków i kryteriów przyznania limitu faktoringowego, określonych w
stosownych regulaminach i cennikach udostępnianych przez SMEO na stronie www.smeo.pl (zwanych dalej łącznie
„Wewnętrznymi Regulacjami”), zakończoną pozytywną decyzją o przyznaniu limitu faktoringowego;
podpiszą na zasadach określonych w Wewnętrznych Regulacjach umowę o świadczenie usług faktoringowych w
okresie 09.08.2018 do 31.12.2018;
przedstawią do sfinansowania przez SMEO w ramach przyznanego limitu faktoringowego pierwszą fakturę/lub
faktury wystawione w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę łącznej wartości min. 1000 zł netto,
które zostaną następnie pozytywnie zweryfikowane i sfinansowane przez SMEO;
nie później niż do 16.01.2019 roku wyślą maila na adres kontakt@smeo.pl z potwierdzeniem uzyskania finansowania,
o którym mowa w ust.e) oraz wskazaniem adresu korespondencyjnego w celu wysłania Nagrody, podając w jego
tytule „Kasa za Faktury” lub wypełnią formularz na stronie www.smeo.pl/300-na-dobry-start-biznesu/
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IV.

Przyznanie Nagród

1.

Wydanie Nagrody Uczestnikowi nastąpi w terminie 14 dni od daty zgłoszenia się do promocji, o której mowa w pkt. III f.

2.

Nagroda zostanie wysłana kurierem na adres Uczestnika podany w mailu lub formularzu potwierdzającym udział
w Promocji, o którym mowa w ust. f pkt. III.

3.

Nagroda daje Uczestnikowi:
a.
b.
c.
d.
e.

możliwości skorzystania z otrzymanej kwoty w miejscach akceptujących płatności kartą Mastercard (w Polsce, za
granicą, przez Internet) – ponad 460 000 miejsc;
możliwość wypłaty gotówki z bankomatów;
możliwość skorzystania z dodatkowych promocji;
możliwość sprawdzenia salda na karcie oraz historii transakcji;
możliwość samodzielnej zmiany PIN oraz zablokowania i zastrzeżenia karty

4.

SMEO nie odpowiada za użycie przez Uczestnika Nagrody w sposób niezgodny z jej przeznaczeniem.

5.

Wartość Karty jako nagrody w Promocji stanowi przychód związany z prowadzoną działalnością gospodarczą.
Obowiązek odpowiedniego opodatkowania nagrody spoczywa na Uczestniku.

6.

Każdemu Uczestnikowi przysługuje jedna Nagroda, niezależnie od wartości sfinansowanych faktur lub liczby
złożonych wniosków o przyznanie limitu faktoringowego.

V. Dane osobowe
1.

Zgodnie z art. 4 pkt. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako „RODO” Administratorem danych Uczestników jest Organizator.

2.

Organizator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować się w sprawach dotyczących
ochrony danych osobowych oraz realizacją praw z tym związanych. W tym celu możliwy jest kontakt drogą
elektroniczną na adres iod@smeo.pl.

3.

Dane osobowe Uczestników Promocji mogą być przetwarzane w następujących celach oraz na poniższych podstawach
prawnych:
a.

przeprowadzenia i realizacji Promocji w tym wyłonienia Uczestników, którym zostanie przekazana Nagroda, co
stanowi prawnie uzasadniony interes Organizatora (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f
RODO),
b. bieżącej komunikacji w sprawach związanych z realizacją Promocji, co stanowi prawnie uzasadniony interes
Organizatora (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
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c. rozpatrywania reklamacji związanych z przeprowadzeniem i realizacją Promocji, co stanowi prawnie uzasadniony
interes Organizatora (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
d. realizacji wymagań prawnych w zakresie przepisów podatkowych i rachunkowych (podstawa prawna
przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
e. przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych, co stanowi prawnie uzasadniony interes Organizatora
(podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
4.

Podanie danych osobowych:
a.

w zakresie niezbędnym na potrzeby rozliczeń jest obowiązkowe i wynika z przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991
r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Niepodanie tych danych może uniemożliwić Organizatorowi
przekazanie i właściwe rozliczenie Nagrody,
b. w zakresie pozostałych celów przetwarzania - jest dobrowolne.

5.

Organizator zapewnia każdej osobie prawo skorzystania ze wszystkich przysługujących jej uprawnień przewidzianych
na gruncie RODO, tj. prawa żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub żądania
ograniczenia przetwarzania, prawa do przenoszenia danych, a także prawa wniesienia sprzeciwu na ich przetwarzanie,
na zasadach i w przypadkach przewidzianych w przepisach RODO.
W przypadku przetwarzania danych osobowych przez Spółkę w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów (o
których była mowa powyżej), każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych z
przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją. Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez
Organizatora, przysługuje prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem jej danych osobowych do organu
nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

6.

Dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane do następujących podmiotów:
a. podmiotom świadczącym na rzecz Organizatora usługi wsparcia w zakresie obsługi technicznej i informatycznej (w
tym dostarczania, wdrażania oraz serwisu oprogramowania oraz serwisu sprzętu informatycznego, hostingu, etc.),
b. podmiotom zapewniającym obsługę prawną na rzecz Organizatora.

7.

Dane osobowe mogą być przekazywane przez Organizatora poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
W takim wypadku Organizator zagwarantuje wymagane prawnie środki ochrony danych osobowych, którymi
będą (w zależności od przypadku): i) przekazanie danych do podmiotu zlokalizowanego w państwie trzecim, w
stosunku do którego została wydana decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony, zgodnie z wymaganiami art.
45 RODO, ii) przekazanie danych realizowane na podstawie zawartej z podmiotem trzecim umowy o transfer
danych opartej na Standardowych Klauzulach Umownych przyjętych w drodze decyzji przez Komisję Europejską, iii)
przekazanie danych realizowane w ramach przyjętych wiążących reguł korporacyjnych, o których mowa w art. 47
RODO, iiii) przekazanie danych odbywające się do podmiotu trzeciego, który uczestniczy w programie Privacy Shield.
W przypadku gdy dane będą przekazywane przez Organizatora do podmiotów zlokalizowanych poza obszarem EOG,
osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do uzyskania kopii informacji na temat stosowanych zabezpieczeń.
Więcej informacji dotyczących stosowanych przez Organizatora środków bezpieczeństwa związanych z
ewentualnym przekazywaniem danych poza obszar EOG można uzyskać kontaktując się z Inspektorem Ochrony
Danych.

8.

Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez Organizatora przez okres realizacji Promocji i do czasu
prawidłowego rozliczenia Nagrody, a ponadto:
a. do czasu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z prowadzonej Promocji;
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b. przez czas wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności w zakresie regulacji
podatkowych i rachunkowych,
c. w celach archiwizacyjnych, gdy dotyczy to historii prowadzonej korespondencji i udzielanych odpowiedzi na
zgłaszane zapytania przez okres nie dłuższy niż 3 lata.
9.

Organizator nie będzie prowadził operacji przetwarzania danych Uczestników Promocji w sposób zautomatyzowany,
które jednocześnie będą prowadziły do podejmowania wobec nich decyzji wywołujących skutki prawne lub w podobny
sposób istotnie wpływających na ich sytuację.

10. W zakresie świadczenia usług faktoringu dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z „Polityką przetwarzania danych
osobowych w zakresie świadczenia usług faktoringowych” znajdującą się na stronie smeo.pl.

VI.

Reklamacje

1. Reklamacje odnośnie przebiegu Promocji mogą być zgłaszane osobiście lub listownie na poniższy adres Operatora:
SMEO S.A. The Heart Warsaw, Warsaw Spire, Pl. Europejski 1, 00-844 Warszawa
2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, firmę oraz dokładny adres oraz adres poczty elektronicznej - e-mail
Uczestnika jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Nie uznaje się za przyczyny reklamacji odmowy
przyznania Uczestnikowi limitu faktoringowego na skutek negatywnej weryfikacji dokonywanej na podstawie
Wewnętrznych Regulacji bądź innych przesłanek wskazanych w Wewnętrznych Regulacjach.
3. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Uczestnik o wyniku
postępowania reklamacyjnego i decyzji Organizatora zostanie powiadomiony na adres e-mail podany w reklamacji.

VII.

Dodatkowe informacje

1. Skorzystanie z Promocji nie wyklucza korzystania z innych ofert promocyjnych Organizatora, chyba że regulaminy tych
ofert promocyjnych stanowią inaczej.
2. Promocja nie stanowi gry ani zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy o grach hazardowych.
3. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.smeo.pl przez Okres trwania
Promocji.
4. Wszelkie zapytania o wyjaśnienie wątpliwości dotyczących Promocji mogą być kierowane na adres emailowy
kontakt@smeo.pl.
5. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

6. Organizator nie przewiduje możliwości zamiany Nagrody na jej ekwiwalent pieniężny lub na inne świadczenie.
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7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem, z zastrzeżeniem, iż
zmiana Regulaminu nie wpływa na prawa uprzednio nabyte przez Uczestnika.
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