Regulamin „Portmonetka”

§1 Postanowienia ogólne
1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.

Organizatorem programu lojalnościowego „Portmonetka”,
zwanego dalej
„Programem” lub
„Programem Portmonetka” jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732
Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944,
kapitał zakładowy 47.665.426 zł wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, REGON 011559486, zwana
dalej „Organizatorem”.
Program umożliwia Uczestnikom zbieranie Punktów i otrzymywanie korzyści w związku z aktywnym
korzystaniem z produktów, zakupem towarów lub usług w sklepach internetowych Partnerów
Programu za pośrednictwem Serwisu, a także udział w konkursach na zasadach określonych w
Regulaminie.
Program trwa od dnia 01.06.2017 roku do odwołania przez organizatora.
Program przeznaczony jest dla Uczestników, którzy spełnią warunki uczestnictwa określone w
niniejszym Regulaminie.
Regulamin określa zasady funkcjonowania Programu, warunki uczestnictwa w Programie, w
tym prawa i obowiązki Uczestników oraz zasady korzystania z Serwisu, za pośrednictwem którego
prowadzony jest Program.
Regulamin Programu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie Serwisu.
Przystępując do Programu Uczestnik potwierdza, że spełnia wszystkie wymagania określone w
niniejszym Regulaminie oraz akceptuje warunki Programu, określone w Regulaminie.
§2 Definicje

Konto - Indywidualne konto Uczestnika w Serwisie, aktywowane po rejestracji Uczestnika w Serwisie,
umożliwiające identyfikację Uczestnika oraz rejestrowanie zakupów Uczestnika realizowanych w ramach
Programu
Karta produktu - Oznacza profil Partnera Programu dostępny dla Uczestników w ramach Serwisu, w którym
znajdują się informacje dotyczące oferty Partnera Programu, warunków przyznawania Punktów, Rabatów,
warunków, na jakich Partner Programu dokonuje sprzedaży określonych towarów lub świadczy określone usługi
oraz warunki Przelicznika
Partner Programu - Oznacza podmiot, który zawarł z Organizatorem umowę o współpracy, na mocy
której oferuje Uczestnikom towary lub usługi w ramach Programu
Punkty - Oznacza jednostkę rozliczeniową w Programie przyznawaną Uczestnikom w związku z wykorzystaniem
i /lub zakupem określonych towarów lub usług oferowanych przez Partnerów Programu, podlegającą wymianie
na pieniądze lub rabaty na zasadach określonych w Regulaminie i Karcie Produktu
Serwis - Oznacza serwis internetowy Organizatora Programu, dostępny pod adresem: portmonetkazpremia.pl,
za pośrednictwem, którego prowadzony jest Program
Uczestnik - Oznacza osobę biorącą udział w Programie, spełniającą warunki określone w § 3 Regulaminu
Usługi - Oznacza usługi świadczone drogą elektroniczną przez Organizatora polegające na umożliwieniu
Uczestnikom dostępu do Serwisu i zbieranie Punktów na zasadach określonych w Regulaminie, szczegółowo
określone w § [4.2] Regulaminu

Rabat - Oznacza jednostkę rozliczeniową w Programie przyznawaną Uczestnikom w związku z zakupem
określonych towarów lub usług oferowanych przez Partnerów Programu, podlegającą wymianie na rabaty i
upusty na dalsze zakupy u Partnerów Programu na zasadach określonych w Regulaminie
Przelicznik - Oznacza określone przez Organizatora w Programie zasady przyznawania Punktów; informacja o
Przeliczniku oraz okresie, w którym obowiązuje Przelicznik, a także informacja o zmianie Przelicznika będzie
udostępniana Uczestnikom w Serwisie

§3 Uczestnictwo w Programie
1.

2.

3.

4.

5.
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7.

Uczestnikiem Programu mogą być pełnoletnie osoby, posiadające pełną zdolność do czynności
prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będące konsumentami, tj. rejestrujące
się w Serwisie na potrzeby Programu z powodów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością
gospodarczą lub zawodową, które zarejestrują się w Serwisie i zaakceptują warunki Regulaminu.
Aby stać się Uczestnikiem należy zarejestrować się w Serwisie. Rejestracja następuje przez:
a. wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego w Serwisie poprzez podanie wymaganych
danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail;
b. ustalenie loginu i hasła do Konta; uczestnik jest odpowiedzialny za zachowanie w poufności
swojego loginu i hasła i odpowiada za nieautoryzowane użycie Konta przez inną osobę, chyba że
wcześniej poinformował Organizatora o uzyskaniu hasła i loginu przez osobę trzecią, wnosząc o
zablokowanie Konta;
a. zaznaczenie oświadczenia o akceptacji Regulaminu;
b. wyrażenie zgody na świadczenie przez Organizatora Usług drogą elektroniczną;
c. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.;
Po dokonaniu rejestracji i aktywacji konta linkiem przesłanym w wiadomości mail konto Uczestnika
zaczyna być aktywne. Uczestnik będzie miał dostęp do swojego konta od dnia 19.06.2017.Konto
Uczestnika zaczyna być aktywne w terminie od dnia 19.06.2017.
Uczestnikami Programu nie mogą być pracownicy Organizatora, osoby, które wykonują pracę na rzecz
Organizatora na podstawie umów cywilnoprawnych oraz osoby związane z przygotowaniem i obsługą
Programu, jak również najbliżsi członkowie rodzin powyżej wskazanych osób. Przez najbliższych
członków rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków
rodzeństwa, rodziców małżonków, rodzeństwo małżonka, zstępnych rodzeństwa i zstępnych
rodzeństwa małżonka i osoby pozostające w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu.
Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również
potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają do udziału w Programie.
Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne. Jeżeli jednak Uczestnik zdecyduje się na udział w
Programie, jest zobowiązany do stosowania się do Regulaminu.
Każdy Uczestnik może założyć i posiadać w Serwisie tylko jedno Konto. W przypadku stwierdzenia
przez Organizatora, że jeden Uczestnik założył i posiada więcej niż jedno Konto, Organizator jest
uprawniony do zamknięcia wszystkich Kont danego Uczestnika, po uprzednim rozliczeniu Punktów.
§ 4 Konkursy

1.

Pierwszych 250 Uczestników, którzy zarejestrują się w Serwisie od dnia 01.06.2017 do 17.06.2017
otrzyma voucher o wartości 50 zł na zakupy w sklepie Douglas na terenie Polski.
2. Ponadto, Uczestnicy, którzy w dniach od 01.06.2017 do 17.06.2017:
a. zarejestrują się w Serwisie,
b. aktywują konto i
c. zalogują się na konto
będą mogli wziąć udział w konkursie zdjęciowym („Konkurs Zdjęciowy”).

3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.

Przedmiotem Konkursu Zdjęciowego jest wykonanie zdjęcia z propozycją stylizacji modowej na lato i
przesłanie go na adres portmonetka@agora.pl w terminie do 17.06.2017.
Jeden Uczestnik może przesłać maksymalnie 1 zdjęcie.
W terminie do 18.06.2017 Jury składające się z przedstawicieli Organizatora, kierując się kryteriami
artystycznymi, estetycznymi i kryterium zgodności z tematem, wybierze 15 najciekawszych zdjęć, a ich
autorzy zostaną nagrodzeni voucherami o wartości 200 zł na zakupy w sklepie Gino Rossi na terenie
Polski. Jedna osoba może otrzymać tylko jeden voucher.
Zgłoszone zdjęcie powinno stanowić przejaw samodzielnej pracy twórczej Uczestnika. Uczestnikowi
powinna przysługiwać pełnia praw autorskich do zgłoszonego zdjęcia. Zdjęcia zawierające treści
sprzeczne z prawem, łamiące normy społeczne i obyczajowe lub niezgodne z założeniami Konkursu
Zdjęciowego nie będą brane pod uwagę i nie będą przedmiotem oceny Jury.
Z chwilą wydania nagrody Uczestnik Konkursu Zdjęciowego udziela Organizatorowi licencji
niewyłącznej upoważniającej Organizatora do nieodpłatnego korzystania z nagrodzonego zdjęcia na
następujących polach eksploatacji:
a. utrwalanie bez ograniczeń, dowolną techniką, w tym drukarską, cyfrową, reprograficzną,
elektroniczną, fotograficzną, optyczną, laserową, poprzez zapis magnetyczny, na każdym
nośniku, włączając nośniki elektroniczne, optyczne, magnetyczne, dyskietki, CD-ROM, DVD,
papier;
b. zwielokrotnianie bez ograniczeń, w każdej możliwej technice, w tym drukarskiej,
reprograficznej, cyfrowej, elektronicznej, laserowej, fotograficznej, poprzez zapis
magnetyczny, optycznej, na każdym nośniku, włączając nośniki elektroniczne, optyczne,
magnetyczne, dyskietki, CD-ROM, DVD, papier, w ramach systemu on-line;
c. wprowadzanie do obrotu, najem, dzierżawa, użyczanie, udzielenie licencji oryginału lub
egzemplarzy, na których utwór utrwalono;
d. nadawanie i reemitowanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej
przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity (sygnał kodowany i niekodowany) wraz z
prawem do retransmisji w ramach platform cyfrowych lub w sieciach kablowych;
e. wprowadzanie do pamięci komputera i sieci multimedialnych, w tym Internetu, sieci
wewnętrznych typu Intranet, bez ograniczeń, jak również przesyłanie w ramach ww. sieci, w
tym w trybie on-line;
f. publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie lub odtwarzanie, w jakiejkolwiek formie,
w szczególności na wszelkich pokazach, targach, wystawach i imprezach otwartych i
zamkniętych, biletowanych i niebiletowanych – niezależnie od rodzaju i liczby odbiorców;
g. publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w
miejscu i w czasie przez siebie wybranym; w sieci internetowej, w tym w sklepach
internetowych i innych sieciach teleinformatycznych, multimedialnych i komputerowych;
h. wykorzystywanie utworu w całości lub we fragmentach, w tym w ramach kompilacji lub
połączeń z innymi utworami, artystycznymi wykonaniami, fonogramami lub wideogramami,
uzupełnionego o treści komercyjne, promocyjne lub reklamowe, w tym w celach
reklamowych i promocyjnych;
i. eksploatacja w całości lub we fragmentach za pomocą jakichkolwiek nowych technologii;
j. tłumaczenie, przystosowywanie, zmiany układu lub jakiekolwiek inne zmiany,
k. wykorzystywanie w całości lub w dowolnych częściach w charakterze znaku firmowego
służącego do oznaczenia przedsiębiorstwa, w tym jako zarejestrowanego lub
niezarejestrowanego znaku towarowego i umieszczanie go w szczególności na papierze
firmowym, drukach, etykietach, materiałach reklamowych, prospektach, plakatach i
informatorach;
l. wszelkie inne formy korzystania z utworu i rozpowszechniania utworu.
Zwycięzcy konkursów zostaną powiadomieni o wygranej za pośrednictwem wiadomości mailowej.
Vouchery zostaną przesłane na adres mailowy podany podczas rejestracji.

§ 5 Świadczenie usług drogą elektroniczną i wymagania techniczne
1.
2.

3.
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Organizator świadczy za pośrednictwem Serwisu Usługi drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z
dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Organizator udostępnia za pośrednictwem Serwisu Usługi polegające na umożliwieniu Uczestnikom
dostępu do Serwisu i uczestnictwa w Programie, zbierania Punktów oraz wymiany Punktów na
pieniądze, wymiany Punktów na rabaty.
W celu korzystania z Serwisu, a tym samym uczestnictwa w Programie, Uczestnik powinien posiadać:
a. odpowiedni sprzęt hardware (komputer, laptop, telefon i inne),
b. połączenie z siecią Internet o przepustowości minimum 512 kb/s, dostępne na sprzęcie,
c. aktualną wersję przeglądarki internetowej zainstalowaną na sprzęcie umożliwiającą otwarcie
Serwisu, tj. Firefox w wersji min. 33.x, Safari w wersji min. 5.x, Opera w wersji min. 34.x, Google
Chrome w wersji min. 43.x., Internet Explorer w wersji min. 10.0 lub kompatybilna.
Korzystanie z Serwisu może wiązać się ze standardowymi zagrożeniami wynikającymi z użytkowania
Internetu. Uczestnik jest zobowiązany do podjęcia działań przeciwdziałających ewentualnym
negatywnym skutkom użytkowania Internetu we własnym zakresie (np. instalacja aktualnej wersji
programu
antywirusowego,
itp.).
Organizator
zapewnia,
że
System
uniemożliwia
dostęp osobom nieuprawnionym do treści Usług świadczonych dla Uczestnika, poprzez wykorzystanie
technik kryptografii strony sha256, identyfikacji Uczestnika za pośrednictwem loginu i hasła.
Organizator informuje, że Serwis będzie podlegał cyklicznym przerwom przeznaczonym na
modernizację i aktualizację techniczną, niezbędną do utrzymania najwyższego możliwego standardu
funkcjonowania Serwisu i jego bezpieczeństwa. Organizator będzie informował o przewidywanej dacie
przerwy i jej długości w drodze komunikatu podanego w Serwisie oraz poprzez wysłanie odpowiedniej
informacji na adres e-mail Uczestnika podany w trakcie rejestracji do Serwisu.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie w zakresie świadczenia usług drogą
elektroniczną zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
§ 6 Naliczanie i wykorzystanie Punktów
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3.

4.

5.

Od momentu aktywacji Konta, Uczestnik może zbierać Punkty.
Punkty naliczane są za aktywne korzystanie z produktów Partnerów, zakup określonych towarów lub
usług w internetowych sklepach Partnerów Programu za pośrednictwem Serwisu. Aby dokonać zakupu
lub aktywacji produktu, za który naliczane są Punkty, Uczestnik musi zalogować się do Serwisu przy
pomocy swojego loginu i hasła, a następnie wybrać towar lub usługę, z której zamierza skorzystać
klikając w odpowiedni link, który przekieruje Uczestnika na stronę Partnera Programu.
Punkty naliczane są na Konto Uczestnika w terminie do 30 dnia kolejnego miesiąca następującego po
miesiącu, w którym dokonano założenia produktu i potwierdzenia przez Partnera Programu faktu
zawarcia umowy Partnera z Uczestnikiem lub zaksięgowania pełnej płatności za towar lub usługę przez
Partnera, chyba że w Karcie Produktu wyraźnie zastrzeżono inaczej.
W Serwisie w Karcie produktu prezentowane są informacje o każdym Partnerze Programu oraz jego
Ofercie. Karta Produktu obejmuje w szczególności opis towarów lub usług, które biorą udział w
Programie, ilość Punktów naliczanych za każdy zakupiony lub aktywowany towar lub usługę biorące
udział w Programie oraz warunki zakupu lub aktywacji w tym okres obowiązywania szczególnych
warunków zakupowych. Organizator dokonuje ciągłej aktualizacji Serwisu w zakresie Ofert.
Zakupy w sklepach internetowych Partnerów Programu dokonywane są na zasadach i warunkach
ustalonych przez Partnera Programu i w oparciu o regulamin sklepu Partnera Programu, dostępny
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1.

2.

każdorazowo na stronie Partnera Programu. Uczestnik jest zobowiązany stosować się do tego
regulaminu. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że umowa sprzedaży towarów lub usług jest
zawierana pomiędzy Uczestnikiem a Partnerem Programu i w związku z tym wszelkie roszczenia z
tytułu wydania towaru lub wykonania usługi zgodnie z Ofertą oraz reklamacji towaru lub
usługi powinny być kierowane do Partnera Programu.
Ilość Punktów za zakup lub aktywację wybranych przez Uczestnika towarów lub usług będzie
każdorazowo wskazana w Karcie Produktu. Ilość Punktów może być wyrażona jako procent od
wartości towaru lub usługi (Rabat), jako wartość lub może zostać zastosowany Przelicznik, którego
zasady opisane są w Karcie Produktu.
Organizator ponosi odpowiedzialność za prawidłowe naliczenie i wymianę Punktów według
Przelicznika określonego w Karcie Produktu.
Uczestnik może sprawdzić ilość posiadanych Punktów w każdym czasie logując się do swojego Konta z
wykorzystaniem ustalonego loginu i hasła. Punkty naliczone przez Uczestnika nie mogą być darowane,
zamieniane, sprzedawane ani w inny sposób przekazywane innemu Uczestnikowi.
Organizator może odmówić naliczenia Punktów:
a. jeżeli termin na odstąpienie od umowy zakupu (ustawowy lub dłuższy, przyznany przez
Partnera Programu) nie upłynął w dniu zgłoszenia wniosku o zamianę przez Uczestnika;
b. jeżeli Uczestnik dokonał zwrotu towaru po zakupie i uzyskał z tego tytułu zwrot ceny;
c. jeżeli Uczestnik nie dokonał całkowitej płatności za towary lub usługi;
d. jeżeli Uczestnik nie dokonał pełnej aktywacji towaru lub usługi;
e. jeżeli Uczestnik nie spełnił wymaganych warunków określonych w Karcie Produktu;
f. jeżeli Uczestnik naruszył w sposób rażący niniejszy Regulamin lub regulamin zakupów
Partnera Programów lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa;
g. jeżeli Uczestnik użył fałszywych lub nieprawdziwych danych rejestrując się do Serwisu;
h. jeżeli okaże się, że Uczestnik nie spełnił warunków do wzięcia udziału w Programie;
i. jeżeli Uczestnik wykorzystał Konto do działalności niezgodnej z prawem lub do fałszywych lub
powielanych transakcji, mających na celu wyłudzenie nienależnej wymiany Punktów.
Po wyrażeniu zgody przez Uczestnika, Organizator będzie wysyłał Uczestnikowi informację o ilości
posiadanych Punktów na Koncie raz na kwartał na podany adres mailowy lub sms-em na numer
telefonu.
Jeden Punkt uprawnia do otrzymania 1 PLN.
Punkty mogą być zrealizowane w formie wypłaty pieniężnej.
Wypłata następuje na żądanie złożone przez Uczestnika poprzez wybranie w Panelu Uczestnika
polecenia „Wypłać”.
Dokonana wypłata pozwala Uczestnikowi zachować wyższy poziom członkostwa i korzyści z tym
związane. W takim jednak przypadku, przejście przez Uczestnika do kolejnego poziomu członkostwa
wiązać się będzie z ponownym zgromadzeniem liczby Punktów wymaganej dla tego poziomu.
Minimalny próg, od którego możliwa jest wypłata, stanowi 50 Punktów.
Jednorazowo uczestnik może wypłacić bonus (przeliczenie) związane z konkretną akcją promocyjna lub
zdarzeniem, ale nie może być większy niż równowartość 200 zł
Bonusy są przypisane i wypłacane w kontekście do konkretnych zdarzeń.
W przypadku otrzymania bonusu związanego z wygraną w konkursie, wartość pieniężna tego bonusu
nie może przekroczyć 760 zł.
§ 7 Reklamacje
Reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu, świadczenia Usług drogą elektroniczną, udziału w
konkursach a także uczestnictwa w Programie, w szczególności naliczania lub wymiany Punktów,
należy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres portmonetka@agora.pl .
Reklamacja powinna zawierać przynajmniej imię i nazwisko Uczestnika, adres do korespondencji lub
adres mailowy oraz opis problemu lub zdarzenia będącego podstawą reklamacji.

3.
4.

5.

Reklamacje powinny być zgłaszane w terminie 7 dni od daty zaistnienia zdarzenia będącego podstawą
reklamacji lub dowiedzenia się o tym zdarzeniu przez Uczestnika.
Organizator dokona rozpatrzenia reklamacji oraz wyśle stosowną odpowiedź do Uczestnika w terminie
14 dni od daty doręczenia mu reklamacji. Odpowiedź zostanie wysłana na podany przez Uczestnika
adres mailowy lub listownie na podany adres.
Procedura reklamacyjna nie wyłącza możliwości dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych.
§ 8 Ustanie uczestnictwa

1.
2.

3.

4.

5.

Uczestnik może w każdej chwili zrezygnować z uczestnictwie w Programie wysyłając stosowne
oświadczenie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres portmonetka@agora.pl.
W przypadku złożenia przez Uczestnika oświadczenia o rezygnacji z uczestnictwa w Programie lub
wypowiedzenia umowy uczestnictwa w Programie, Punkty Uczestnika naliczone na jego Koncie
zostaną wymienione na środki pieniężne zgodnie z niniejszym Regulaminem i przelane na konto
bankowe podane przez Uczestnika, w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o rezygnacji lub
wypowiedzeniu.
Uczestnictwo w Programie ustaje automatycznie w przypadku zakończenia Programu przez
Organizatora, z dniem oznaczonym jako koniec Programu. Organizator poinformuje o zakończeniu
Programu poprzez umieszczenie informacji na stronie Serwisu oraz prześle stosowną informację
Uczestnikom na adresy e-mail podane przy rejestracji do Serwisu ze stosownym wyprzedzeniem, nie
krótszym niż 14 dni. W informacji zostanie podana data zakończenia Programu. W przypadku
zakończenia Programu, Punkty naliczone na Koncie Uczestnika, które nie utraciły ważności do dnia
zakończenia Programu, zostaną wymienione na środki pieniężne w terminie 30 dni.
Organizator może wypowiedzieć Uczestnikowi umowę uczestnictwa w Programie i zamknąć Konto
Uczestnika w przypadku, gdy Uczestnik w sposób rażący naruszył Regulamin lub gdy wykorzystał Konto
do działalności niezgodnej z prawem lub do fałszywych lub powielanych transakcji, mających na celu
wyłudzenie nienależnej wymiany Punktów. Wypowiedzenie następuje w terminie 14 dni od daty
otrzymania przez Uczestnika oświadczenia o wypowiedzeniu w formie pisemnej, wysłanego na adres
podany przy rejestracji w Serwisie. Uczestnikowi przysługuje w takiej sytuacji złożenie reklamacji na
zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
Uprawnienia Uczestnika do rezygnacji i wypowiedzenia pozostają bez wpływu na przysługujące
Uczestnikowi ustawowe prawo odstąpienia od umowy uczestnictwa w Programie, stosownie do
którego Uczestnik może, w terminie 14 dni od dnia dokonania rejestracji, odstąpić od umowy
uczestnictwa w Programie, bez podania przyczyn, składając Organizatorowi oświadczenie o
odstąpieniu od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu, którego wzór
stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r.
poz.827), ale nie jest to obowiązkowe. Do zachowania terminu, o którym mowa powyżej, wystarczy
wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W przypadku odstąpienia od umowy, uważa się ją za
niezawartą.
§ 9 Dane osobowe

1.

2.

Dane osobowe Uczestników Programu będą przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem ochrony
danych osobowych, w szczególności ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a
także ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Administratorem danych
osobowych jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa.
Dane osobowe Uczestnika podane w procesie rejestracji do Serwisu oraz w trakcie korzystania z
Serwisu będą przetwarzane przez Organizatora w celu obsługi i realizacji Usług w Programie oraz
korzystania z Serwisu, w tym na potrzeby nawiązania, zmiany, rozwiązania stosunku prawnego w

3.

4.

5.

ramach Usług świadczonych w Serwisie, korespondencji z Uczestnikiem dotyczącej korzystanie z
Serwisu i uczestnictwa w Programie, rozpatrywania reklamacji, wymiany Punktów.
Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach wskazanych w § 9.2
poprzez zaznaczenie odpowiedniego miejsca w procesie rejestracji do Serwisu. Podanie danych
osobowych wskazanych w jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Programie i
pełne korzystanie z Serwisu.
Uczestnik może opcjonalnie wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach
marketingowych oraz na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych. Brak takiej zgody
nie wpływa na możliwość korzystania z Serwisu oraz uczestnictwo w Programie.
Uczestnik Programu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

§ 10 Postanowienia końcowe
1.

2.

3.

4.

Organizator zastrzega możliwość wprowadzania zmian i aktualizacji do Regulaminu w związku ze
zmianami w funkcjonalności Serwisu, zmianami w zakresie naliczania Punktów lub uzyskiwania
innych korzyści z tytułu uczestnictwa w Programie, zmiany nazwy lub adresu www., pod którym
prowadzony jest Serwis, Portmonetka. Informacja o zmianie Regulaminu wskazująca na rodzaj
zmian jest publikowana na stronie Serwisu wraz z tekstem jednolitym Regulaminu, a także
przesyłana na adres e-mail Uczestnika podany przy rejestracji w Serwisie. W informacji takiej
znajduje się data, od której zmiany w Regulaminie stają się wiążące. Uczestnik, który nie zgadza się
na zmianę Regulaminu, może wypowiedzieć umowę uczestnictwa w Programie w terminie 14 dni
od dnia otrzymania informacji o zmianie na adres e-mail, składając oświadczenie o wypowiedzeniu
na adres e-mail portmonetka@agora.pl .
Wszelkie informacje i materiały publikowane i udostępniane w Serwisie stanowią przedmiot praw
autorskich Organizatora lub Partnerów Programu i nie mogą bez zgody tych podmiotów być
kopiowane lub wykorzystywane w celach innych niż korzystanie z Serwisu zgodnie z niniejszym
Regulaminem.
W przypadku pytań co do działania Serwisu lub Programu, Uczestnik może skontaktować się z
Organizatorem na adres: Agora S.A., ul. Czerska 8/19, 00-732 Warszawa z dopiskiem „Program
Portmonetka”, adres poczty elektronicznej do kontaktu: portmonetka@agora.pl, numer telefonu
do kontaktu +48 22 555 53 12 (opłata za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z planem
taryfowym dostawcy usług telekomunikacyjnych).
Spory związane z funkcjonowaniem lub korzystaniem z Serwisu lub uczestnictwem w Programie
będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

