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02-547 Warszawa  

Tel: (22) 113 10 00, e-mail: bok@dogadania.pl , www.izzinakarte.pl 
 

Warszawa, 07.06.2018 r. 
 

Regulamin Promocji 

„Kibicuj z IZZI na kartę” 

 

§1. Postanowienia ogólne 

1. Regulamin określa warunki Promocji „Kibicuj z IZZI na kartę” (dalej: Promocja), która jest 

organizowana przez Ahmes Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Lewickiej 13/15, 02-547 

Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy  

dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  

KRS 0000388600, NIP 5833132633, REGON 221245265 (dalej: Organizator) na rzecz 

Użytkowników. 

2. Przez Uczestnika rozumiana jest osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, 

która zamieści komentarz pod postem promocyjnym na portalu Facebook. 

3. Organizator oświadcza, że Promocja nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu 

ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540 z późn. 

zm.). 

4. Promocja obowiązuje od 07 czerwca 2018 r. do 16 lipca 2018 r., Promocja rozpocznie się z chwilą 

opublikowania na oficjalnym profilu Facebook Organizatora 

(https://www.facebook.com/izzinakarte/ ) dedykowanego posta informującego o rozpoczęciu 

promocji. 

5. O wszelkich zmianach w zakresie Promocji Organizator poinformuje za pomocą komunikatu 

zamieszczonego na oficjalnym profilu Facebook Organizatora 

(https://www.facebook.com/izzinakarte/) 

 

§ 2. Opis Promocji  

1. W ramach Promocji zostaną opublikowane posty promocyjne. Warunkiem udziału w Promocji jest 
wytypowanie wyniku wskazanego Meczu Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2018 (dalej: Mecz)  
w komentarzu do dedykowanego posta opublikowanego na oficjalnym profilu Facebook 
Organizatora (https://www.facebook.com/izzinakarte/), zgodnie z harmonogramem wskazanym 
w ust. 3 poniżej. Pod uwagę będą brane komentarze opublikowane nie później niż o godzinie 
rozpoczęcia Meczu którego dotyczy dany post promocyjny (decyduje data i godzina widoczna przy 
poście, dokładność co do minuty). Z komentarza powinno jasno wynikać, ile bramek zdobędzie 
każda z reprezentacji rozgrywających dany Mecz. Komentarze niespełniające powyższych 
formalnych warunków nie będą brały udziału w Promocji. 
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2. Każdy z Uczestników może zgłosić uczestnictwo w Promocji wyłącznie jeden raz przy danym poście 
konkursowym (tylko jedno typowanie przy jednym Meczu). W przypadku większej ilości zgłoszeń 
przez jednego Uczestnika, pod uwagę będzie brane wyłącznie pierwsze zgłoszenie (pierwszy 
komentarz). 

3. Komentarz nie może być edytowany. Edytowane komentarze nie będą brane pod uwagę. 

4. Posty konkursowe zostaną opublikowane w następujących dniach: 

a. 12 czerwca 2018 r. - typowanie wyniku meczu rozgrywanego w dniu 14 czerwca 2018 r. 
o  godz. 17:00 

b. 17 czerwca 2018 r. - typowanie wyniku meczu rozgrywanego w dniu 19 czerwca 2018 r. 
o godz. 17:00 

c. 22 czerwca 2018 r. - typowanie wyniku meczu rozgrywanego w dniu 24 czerwca 2018 r. 
o godzinie 20:00 

d. 26 czerwca 2018 r. - typowanie wyniku meczu rozgrywanego w dniu 28 czerwca 2018 r.  
o godzinie 16:00 

e. 30 czerwca 2018 r. – dodatkowa możliwość typowania – tylko w przypadku kiedy 
reprezentacja Polski wyjdzie z grupy i mecz będzie w dniu 02 lipca 2018 r. 

f. 01 lipca 2018 r. – dodatkowa możliwość typowania – tylko w przypadku kiedy 
reprezentacja Polski wyjdzie z grupy i mecz będzie w dniu 03 lipca 2018 r. 

g. 04 lipca 2018 r. – dodatkowa możliwość typowania – tylko w przypadku kiedy 
reprezentacja Polski wejdzie do ćwierćfinałów i mecz będzie w dniu 06 lipca 2018 r. 

h. 05 lipca 2018 r. – dodatkowa możliwość typowania – tylko w przypadku kiedy 
reprezentacja Polski wejdzie do ćwierćfinałów i mecz będzie w dniu 07 lipca2018 r. 

i. 09 lipca 2018 r. - typowanie wyniku meczu rozgrywanego w dniu 10 lipca 2018 r.  
o godzinie 20:00 

j. 10 lipca 2018 r.  - typowanie wyniku meczu rozgrywanego w dniu 11 lipca 2018 r. 
 o godzinie 20:00 

k. 12 lipca 2018 r. - typowanie wyniku meczu rozgrywanego w dniu 14 lipca 2018 r.  
o godzinie 16:00 

l. 13 lipca 2018 r. - typowanie wyniku meczu rozgrywanego w dniu 15 lipca 2018 r.  
o godzinie 17:00. 

5. W trakcie trwania promocji zostaną rozdane następujące nagrody: 

a. Mecze odbywające się w dniach: 14 czerwca 2018 r., 19 czerwca 2018 r., 24 czerwca  
2018 r. i 28 czerwca 2018 r.– pięciu (5) pierwszych Uczestników którzy prawidłowo 
wytypują wynik danego Meczu otrzyma doładowanie karty IZZI o wartości 10 zł 

b. Mecze reprezentacji Polski w dniach: 01 lipca lub 02 lipca 2018 r. oraz 06 lipca lub 07 lipca 
2018 r. - pięciu (5) pierwszych Uczestników którzy prawidłowo wytypują wynik danego 
Meczu otrzyma doładowanie karty IZZI o wartości 10 zł 

c. Mecze odbywające się w dniach: 10 lipca 2018 r. oraz w dniu 11 lipca 2018 r. – czterech 
(4) pierwszych Uczestników którzy prawidłowo wytypują wynik danego Meczu otrzyma 
doładowanie karty IZZI o wartości 20 zł 
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d. Mecze odbywające się w dniach: 14 lipca 2018 r. oraz w dniu 15 lipca 2018 r. – trzech (3) 
pierwszych Uczestników którzy prawidłowo wytypują wynik danego Meczu otrzymają 
doładowanie karty IZZI o wartości 50 zł. 

6. Na każdą osobę biorącą udział w Promocji może być przyznana maksymalnie 1 (jedna) sztuka 
nagrody w danym Meczu. Przy czym dana osoba może typować wynik dowolnej liczby meczów. 

7. Wynik Promocji zostanie ogłoszony w komentarzu w poście promocyjnym na oficjalnym profilu 
Facebook Organizatora (https://www.facebook.com/izzinakarte/ ) najpóźniej do godz. 15.00 
następnego dnia po Meczu, którego dotyczył dany post promocyjny. 

8. Z nagrodzonymi Uczestnikami Organizator skontaktuje się za pomocą wiadomości prywatnej na 
portalu Facebook, w celu uzyskania danych do wysyłki i potwierdzenia spełnienia wszystkich 
warunków promocji: 

a. imię i nazwisko Uczestnika, 

b. aktywny numer w sieci IZZI na który zostanie przesłane doładowanie. 

9. Nagrodzony ma 48 godzin na odpowiedź i podanie danych potrzebnych do doładowania karty IZZI. 
Po tym czasie prawo do otrzymania nagrody przepada. 

10. Nagroda nie może być zamieniona na ekwiwalent pieniężny lub inny przedmiot, z zastrzeżeniem 
ust. 12 poniżej. 

11. Przekazanie nagrody nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od dnia poinformowania Uczestnika 
wiadomością prywatną na portalu Facebook o wygranej i przekazania niezbędnych  
do doładowania danych przez zwycięzcę, jeśli spełnione zostały warunki określone w ust. 2 
powyżej.  

12. Nagroda zostanie przekazana poprzez elektroniczne doładowanie karty IZZI na kartę, o numerze 
wskazanym przez Uczestnika nagrodzonego w Promocji. 

13. Wykonanie zadania promocyjnego, o którym mowa w § 2 ust. 1 powyżej przez Uczestnika Promocji 
jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu. 

§ 3. Procedura reklamacyjna 

1. Reklamacje dotyczące Promocji mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora w terminie  
7 dni od dnia zakończenia Promocji. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i adres 
Uczestnika, oraz dokładny opis przyczyny zgłoszenia reklamacji. 

2. Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania. Decyzja 
w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Decyzja zostanie przesłana listem na adres 
wskazany przez zgłaszającego reklamację. 

3. Powyższe postanowienia nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Uczestnika praw zgodnie  
z obowiązującymi przepisami prawa. 

§ 4. Postanowienia końcowe 

1. W związku z Promocją, może dochodzić do przetwarzania danych osobowych Uczestników. 
Administratorem danych osobowych Uczestników, w rozumieniu art. 4 pkt 1) 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: „r.o.d.o.”) jest Ahmes Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-547 ) przy ul. Lewickiej 
13/15, 02-547 Warszawa 
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2. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane przez AHMES w celu przeprowadzenia Promocji oraz 
przekazania nagród. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes 
administratora w postaci marketingu własnych produktów i usług  (art. 6 ust. 1 lit. f) r.o.d.o.). 

3. Dane osobowe Uczestników przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji Promocji,  
a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla 
zabezpieczenia ewentualnych roszczeń 

4. Uczestnik ma prawo do żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu. 
Uczestnik ma również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego monitorującego 
przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych jeżeli uzna, że przetwarzanie 
jego danych osobowych przez Ahmes narusza przepisy prawa powszechnie obowiązującego,  
w szczególności r.o.d.o.  

5. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnik 
powinien kierować na adres: ul. Lewicka 13/15, 02-547 Warszawa z dopiskiem „Dane Osobowe”. 

6. Informacje o zagrożeniach związanych z Usługami Telekomunikacyjnymi, w tym opublikowanych 
na stronie BIP Urzędu Komunikacji Elektronicznej sposobach ochrony bezpieczeństwa, prywatności 
i danych osobowych, na wniosek Klienta zostaną mu udzielone telefonicznie bądź poprzez 
przesłanie mu odpowiedniej informacji na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej. 

7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, odpowiednie zastosowanie mają przepisy Kodeksu 
cywilnego i inne przepisy powszechnie obowiązujące. 

8. Organizator oświadcza, iż niniejsza Promocja nie jest w żaden sposób sponsorowana, popierana 
ani przeprowadzana przez serwis Facebook ani z nim związana. 

9. Podmioty będące właścicielami serwisu Facebook są zwolnione z wszelkiej odpowiedzialności  
w związku z niniejszą Promocją. 

10. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.izzinakarte.pl oraz w siedzibie 

Organizatora. 

11. Regulamin obowiązuje od dnia 07.06.2018 r. 
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