Promocja 'Znajdź piłkę'
Zasady i warunki
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PROMOCJI NALEŻY SIĘ ZAPOZNAĆ Z NINIEJSZYMI ZASADAMI I
WARUNKAMI. PRZYSTĄPIENIE DO UDZIAŁU W PROMOCJI JEST RÓWNOZNACZNE Z AKCEPTACJĄ
NINIEJSZYCH ZASAD I WARUNKÓW ORAZ ZE ZOBOWIĄZANIEM SIĘ DO ICH PRZESTRZEGANIA. NINIEJSZE
ZASADY I WARUNKI OBEJMUJĄ MIĘDZY INNYMI POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRAW UŻYTKOWNIKA I
ŚRODKÓW ZARADCZYCH.
1.

Promocja ("Promocja") oraz Zasady i warunki promocji.

1.1
Skrill i NETELLER oferują posiadaczom konta (“Posiadacze konta”) możliwość wzięcia udziału
w losowaniu nagród, jeśli prawidłowo określą lokalizację piłki i spełnią poniższe zasady i warunki.
1.2 Promocja trwa tylko przez określony czas.
1.3 Uczestnicy muszą dokonać pojedynczej transakcji na rzecz jednego z partnerów handlowych
na naszej stronie z ekskluzywnymi promocjami (Skrill/NETELLER) do 18 grudnia 2018 roku
23:59 GMT. Dowolna kwota.
1.4 *Nagrody obejmują:
Z zastrzeżeniem poniższych zasad i warunków mamy do rozdania następujące nagrody
zgodnie z najbardziej ttrafnym wyborem lokalizacji piłki.
1 nagroda: 12 wybranych zwycięzców Skrill oraz 12 zwycięzców NETELLER otrzyma
udział w nagrodzie w wysokości 2500 € z puli o wartości 5000 €.
 2x 1000 € (tj. Każdy klient Skrill i NETELLER, który będzie najbliższy
rzeczywistej lokalizacji piłki otrzyma 1x 1000€)
 2x 500€
 4x 250€
 10x 100€
2. Nagroda: 7. z kolei klient Skrill i NETELLER, który będzie najbliższy lokalizacji piłki
otrzyma dwa bilety na imprezę sportową:
 1x dwa bilety na mecz piłki nożnej lub 1x dwa bilety na mecz krykieta lub
1x dwa bilety na mecz tenisa Tenis
3. nagroda: 8. klient Skrill i NETELLER, który będzie najbliższy lokalizacji piłki otrzyma
wybraną przez siebie koszulkę sportową o wartości 150€ lub może ją wymienić na
gotówkę.
* Bilety i koszulki sportowe zależą od dostępności. Skrill i NETELLER zastrzegają sobie prawo do
dokonywania zmian, jeśli i wszędzie tam, gdzie jest to niezbędne. Wszystkie nagrody są
określone i ostateczne, łącznie ze wszystkimi kursami wymiany, opłatami i podatkami, w tym
określonymi ustawowo, które mogą się odnosić do niniejszej promocji. Nagrody nie podlegają
wymianie i są niezbywalne.

2.

Okres promocji

Zarówno w odniesieniu do Skrill, jak i do NETELLER niniejsza promocja trwa od 4 grudnia 2018 roku
00:01 GMT do 18 grudnia 2018 roku 23:59 GMT ("Okres promocji”).

3.

Warunki udziału

Aby wziąć udział w promocji, użytkownik musi:
a)
a) Posiadać zarejestrowane konto w Skrill lub w NETELLER lub w obu firmach w zgodzie z
obowiązującymi Warunkami korzystania: dla Skrill oraz dla NETELLER (“Konto”);
b)
nie może korzystać z konta w celach komercyjnych;
c)
nie może być pracownikiem lub najbliższym członkiem rodziny członka Skrill, NETELLER lub
innych firm należących do Paysafe Group. Aby uniknąć wątpliwości, "najbliższy członek rodziny"
oznacza osobę pozostającą w jednej z niżej wymienionych relacji z pracownikiem: a/
małżonek/małżonka oraz jego/jej rodzice; b/ synowie i córki oraz ich małżonki i małżonkowie; c/
rodzice oraz ich małżonki i małżonkowie; d/ bracia i siostry oraz ich małżonkowie i małżonki; e/
dziadkowie i wnuki oraz ich małżonkowie i małżonki; f/ partner życiowy/partnerka życiowa oraz
jego/jej rodzice, w tym partnerzy życiowi osoby z definicji; oraz g/ osoba spokrewniona lub
spowinowacona, której bliska relacja z pracownikiem odpowiada relacji rodzinnej;
d)
nie może by operatorem lub najbliższym członkiem rodziny operatora usług dla żadnej firmy
należącej do Paysafe Group;
e)
musi mieć ukończone 18 lat;
f)
nie może mieszkać w kraju, w którym Skrill lub NETELLER nie oferują dostępu do kont; oraz
g)
niniejsza promocja nie dotyczy mieszkańców krajów, w których promocja może być uważana
za nielegalną i/lub zakazaną
Powyższe warunki są określane łącznie jako "Kryteria klasyfikacyjne". Na potrzeby tej promocji
uczestnikiem jest użytkownik końcowy, który spełnia wszystkie kryteria klasyfikacji ("Uczestnik ”).
Używanie skryptów, makro lub zautomatyzowanego systemu do udziału w promocji jest zakazane i
zgłoszenia złożone (lub które wyglądają na złożone) za pomocą takiego systemu mogą zostać uznane
za nieważne. Wszelkie nieczytelne, niekompletne lub fałszywe zgłoszenia mogą zostać odrzucone.
Uczestnicy otrzymują maksymalnie 1 (jedną) szansę uprawniającą ich do udziału w promocji. Wszelkie
dodatkowe szanse mogą zostać zdyskwalifikowane. Uczestnik może otrzymać 2 szanse wyłącznie w
sytuacji, gdy posiada konto zarówno w portfelu cyfrowym Skrill, jak i w NETELLER.
4.

Transakcje spełniające kryteria klasyfikacji

Transakcje spełniające kryteria klasyfikacji zrealizowane na rzecz partnerów handlowych
na naszej stronie Skrill lub NETELLER poświęconej ekskluzywnym ofertom Skrill lub NETELLER.
Transakcje z każdego portfela wzajemnie się wykluczają.
4.1

4.2
Następujące transakcje (bez ograniczeń) nie są traktowane jako transakcje spełniające
kryteria wyboru:
a)
Doładowania i wypłaty na/z konta Skrill lub kontaNETELLER;
a)
Transakcje między powiązanymi kontami NETELLER o statusie VIP lub kontami Skrill o
statusie VIP.
b)
Przelewy z konta Skrill na konto NETELLER użytkownika oraz w odwrotnym kierunku , jeśli
użytkownik posiada
konta zarówno z portfelem cyfrowym Skrill, jak i NETELLER;
c)
Płatności typu person-to-person zrealizowane za pomocą konta NETELLER lub konta Skrill
d)
Płatności typu person-to-person zrealizowane za pomocą Skrill IT;
e)
Transakcje zrealizowane za pomocą usługi "Przelewu pieniężnego Skrill", zgodnie z opisem
zawartym w Zasadach i warunkach przelewów pieniężnych Skrill .
4.3
Skrill i NETELLER zastrzegają sobie prawo do odrzucenia wszelkich transakcji spełniających
kryteria klasyfikacji tej promocji, które uznają, według własnego ale rozsądnego uznania, za nadużycie
warunków promocji, w tym transakcje, które nie mają celu komercyjnego, wielokrotne transakcje
zrealizowane po to, aby w sztuczny sposób zwiększyć poziom transakcji spełniających kryteria
klasyfikacji lub transakcje, które nie przynoszą osobistej korzyści posiadaczowi konta.
5.

Zasady promocji 'Znajdź piłkę'

5.1
Odgadnij lokalizację piłki, przeciągając ją na poniższe zdjęcie.
5.2
Podaj adres e-mail (powiązany z Twoim kontem Skrill lub NETELLER) w poniższym polu,
abyśmy mogli dopasować Twój wybór do transakcji.
5.3
Dokonaj transakcji spełniającej kryteria klasyfikacji na dowolną kwotę na naszej stronie
poświęconej ekskluzywnym ofertom w okresie promocji. Gwarantujemy, że zostaniesz
zaklasyfikowana/y do udziału w konkursie 'Znajdź piłkę'. Osoby wybrane zgodnie z najbliżej określoną
lokalizacją piłki wygrają wymienione nagrody (Część 1.4).
5.4
Zwycięzcy zostaną wybrani 31 grudnia 2018 roku. Zwycięzcy, którzy najbliżej określili
lokalizację piłki zostaną ustaleni za pomocą współrzędnych na zdjęciu. Jeśli więcej niż jeden uczestnik
wybierze te same współrzędne, zwycięzcy zostaną określeni zgodnie z tym, kto dokonał wyboru jako
pierwszy.
5.5
Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej do 14 stycznia 2019 roku. Nagrody pieniężne
zostaną wpłacone na konto do 31 stycznia 2019 roku do 23:59 GMT. Bilety na imprezę sportową i
koszulki sportowe zostaną wydane zgodnie z ramami czasowymi określonymi przez w porozumieniu
ze zwycięzcami Skrill i NETELLER.
6.

Prywatność i własność intelektualna

6.1
Przetwarzanie danych zwycięzców odbywa się zgodnie z Polityką prywatności Skrill, którą
można znaleźć na stronie internetowej Skrill (https://www.skrill.com/en/footer/privacy-policy/) oraz
zgodnie z Polityką prywatności NETELLER, którą można znaleźć na stronie internetowej NETELLER
(https://www.neteller.com/en/policies/privacy). Jeśli użytkownik jest zdobywcą nagrody, mogą być
od niego wymagane dodatkowe informacje umożliwiające weryfikację zgodności z niniejszymi
Zasadami i warunkami promocji.

6.2
Na potrzeby promocji uczestnicy przyznają Skrill i NETELLER oraz ich partnerom niewyłączną,
ogólnoświatową, wolną od tantiem, nieprzenośną, nieodwołalną licencję na kopiowanie, użytkowanie
i wyświetlanie każdego logo, znaku handlowego lub innej własności intelektualnej (stosownie do
przypadku), która może być publikowana w różnych kanałach marketingowych Paysafe Group, w tym
między innymi na naszych stronach internetowych, w wiadomościach e-mail oraz mediach
społecznościowych.

7.

Poufność

7.1
Informacje poufne oznaczają wszelkie informacje, oznaczone jako „poufne” lub „zastrzeżone”
i informacje, co do których należałoby w uzasadniony sposób oczekiwać, że będą poufne, biorąc pod
uwagę kontekst ich ujawnienia lub charakter informacji; w tym, bez uszczerbku dla ogólności
powyższego stwierdzenia, warunki niniejszej Umowy, a także plany biznesowe, dane, strategie,
metody, wykazy klientów, specyfikacje techniczne, dane transakcyjne oraz dane klientów zostaną
uznane za poufne.
7.2
W okresie promocji oraz po jej zakończeniu firmy Skrill i NETELLER będą wykorzystywały i
powielały informacje poufne na temat uczestników wyłącznie na potrzeby niniejszej promocji i tylko w
zakresie niezbędnym na takie potrzeby i ograniczą ujawnianie poufnych informacji do swoich
pracowników, konsultantów, doradców lub niezależnych wykonawców, którzy muszą mieć do nich
dostęp.

7.3 Niezależnie od powyższego, ujawnianie informacji poufnych przez Skrill i/lub NETELLER w
sytuacji, gdy wymaga tego prawo lub postępowanie sądowe lub działania władz, nie stanowi
naruszenia niniejszych warunków promocji.
7.4 Obowiązki w zakresie poufności wymienione w części 7 nie odnoszą się do informacji, które (i)
zostaną podane do wiadomości publicznej na skutek braku działania lub winy ze strony Skrill lub
NETELLER; (ii) były znane Skrill lub NETELLER bez ograniczeń przed otrzymaniem ich od uczestnika w
powiązaniu z niniejszą promocją i zostały otrzymane z własnych niezależnych źródeł zgodnie z
pisemnymi zapisami udostępnionymi przez Skrill i/lub NETELLER oraz które nie zostały nabyte,
bezpośrednio lub pośrednio, od uczestnika; (iii) informacje, które Skrill lub NETELLER otrzymają od
stron trzecich, o których Skrill i/lub NETELLER wiedzą, że mają one legalne prawo do przekazywania
takich informacji oraz nie mają obowiązku zachowania tych informacji w tajemnicy; lub (iv) informacje
stworzone w w niezależny sposób przez pracowników lub agentów Skrill i/lub NETELLER pod
warunkiem, że Skrill i/lub NETELLER mogą wykazać, że ci sami pracownicy lub agenci nie mieli
dostępu do Informacji poufnych otrzymanych zgodnie z niniejszymi Zasadami i warunkami.
8

Środki prawne

8.1
25 Niniejsza promocja jest organizowana przez Skrill Limited, firmę zarejestrowaną zgodnie z
prawem Anglii i Walii pod numerem 4260907, z siedzibą pod adresem 25 Canada Square, London E14
5LQ (“Skrill”) oraz przez Paysafe Financial Services Ltd., firmę zarejestrowaną zgodnie z prawem
Anglii i Walii pod numerem 4478861, z siedzibą pod adresem Compass House, Chivers Way,
Cambridge, CB24 9AD, UK (“NETELLER”), przy czym oba podmioty są niekiedy określane razem jako
“my” lub “nam” lub “nasze” w niniejszych Zasadach i warunkach . Skrill ponosi odpowiedzialność
za organizację promocji w odniesieniu do posiadaczy konta Skrill, a NETELLER ponosi

odpowiedzialność za promocję w odniesieniu do posiadaczy konta NETELLER, którzy uczestniczą w
promocji. Skrill oraz NETELLER są upoważnione przez urząd Financial Conduct Authority na mocy
Ustawy o pieniądzach elektronicznych z 2011 roku (FRN: 2011) do emisji pieniędzy elektronicznych.
8.2
Biorąc udział w promocji użytkownik akceptuje niniejsze Warunki i zasady promocji.

Niniejsza promocja nie dotyczy mieszkańców krajów, w których promocja może być
uważana za nielegalną i/lub zakazaną
8.3

8.4
Skrill i NETELLER zastrzegają sobie prawo do zakończenia promocji w dowolnym czasie
według własnego uznania lub do wprowadzenia zmian w niniejszej promocji w dowolnym czasie
według własnego uznania poprzez wysłanie pisemnego powiadomienia na adres e-mail podany przy
rejestracji konta lub poprzez wprowadzenie zmian w zasadach i warunkach promocji. Skrill i
NETELLER zastrzegają sobie prawo do modyfikowania, anulowania, rozwiązania lub zawieszenia
promocji w całości lub w części, według własnego uznania, w sytuacji, gdy wierzy, że promocja nie
może zostać przeprowadzona zgodnie z niniejszymi Zasadami i warunkami promocji lub w sytuacji,
gdy wirus, błąd komputera lub nieupoważnione działanie człowieka lub jakikolwiek inny powód
znajdujący się poza kontrolą Skrill lub NETELLER będzie miał negatywny wpływ na administrację,
bezpieczeństwo, bezstronność lub normalny przebieg promocji.
8.5
Skrill lub NETELLER zastrzegają sobieprawo do odsunięcia uczestnika od udziału w niniejszej
promocji w sytuacji, gdy Skrill lub NETELLER ma powody, aby wierzyć, że uczestnik naruszył lub
próbował naruszyć niniejsze zasady i warunki promocji lub Warunki korzystania z konta Skrill lub
NETELLER (w zależności od przypadku) lub próbował obejść jakiekolwiek procedury bezpieczeństwa
lub procedury operacyjne.
8.6
Wszystkie decyzje Skrill i NETELLER są ostateczne oraz wiążące i spółki nie prowadzą w tej
sprawie żadnej korespondencji.
8.7
Skrill i NETELLER nie ponoszą odpowiedzialności za: (1) nieprawidłowe lub niedokładne
informacje, niezależnie od tego, czy zostało to spowodowane przez uczestników, błędy w druku,
usterki sprzętu lub oprogramowania powiązanego z lub wykorzystanego w promocji; (2) usterki
techniczne każdego rodzaju, w tym między innymi nieprawidłowe działanie, zakłócenia, przerwy w
łączności na liniach telefonicznych lub usterki sprzętu bądź oprogramowania; (3) nieupoważnioną
interwencję ludzką na jakimkolwiek etapie promocji; (4) błędy techniczne lub ludzkie, które mogą
wystąpić podczas administracji promocją lub przetwarzania szans; lub (5) obrażenia lub szkody na
osobach lub mieniu, które mogą być spowodowane, bezpośrednio lub pośrednio, w całości lub w
części, udziałem w promocji lub otrzymaniem bądź niewłaściwym wykorzystaniem nagrody.
8.8
Wszystkie problemy i pytania dotyczące budowy, ważności, interpretacji i egzekwowalności
niniejszych Zasad i warunków lub praw i obowiązków uczestników oraz Skrill lub NETELLER w
powiązaniu z promocją podlegają i powinny być interpretowane zgodnie z prawem angielskim i
walijskim, bez wpływu na obowiązujące przepisy kolizyjne (niezależnie od tego, czy chodzi o Anglię
czy o inną jurysdykcję), co spowodowałoby zastosowanie praw jakiejkolwiek jurysdykcji innej niż
angielska.
8.9
W razie rozbieżności między wersją przetłumaczoną i (oryginalną) wersją angielską niniejszych
Zasad i warunków promocji wersja angielska ma wartość nadrzędną.
8.10
W zakresie dozwolonym przez prawo, Skrill, NETELLER, agenci spółki lub dystrybutorzy w
żadnym przypadku nie ponoszą odpowiedzialności za wypłacenie rekompensaty uczestnikowi lub
potencjalnemu uczestnikowi, ani nie akceptują odpowiedzialności (za żadne bezpośrednie,

pośrednie, specjalne, przypadkowe, wzorowe, karne lub wynikowe szkody) za lub w powiązaniu z
udziałem (lub próbą udziału) w promocji, niezależnie od tego, czy taka odpowiedzialność wynika z
roszczenia opierającego się na umowie, gwarancji, delikcie (łącznie z zaniedbaniem),
odpowiedzialności absolutnej lub innej. Prawa przysługujące użytkownikowi pozostają nienaruszone.
Jednakże, nic w tych warunkach promocji nie wyłącza ani nie ogranicza w żaden sposób
odpowiedzialności za śmierć lub obrażenia spowodowane przez zaniedbanie ze strony Skrill lub
NETELLER, za oszustwo lub jakiekolwiek inne okoliczności, w których odpowiedzialność na mocy
prawa nie może zostać wyłączona lub ograniczona.
8.11
Skrill i NETELLER nie ponoszą odpowiedzialności za opóźnienie w wypełnieniu, niezdolność
do wypełnienia obowiązków wynikających Warunków i zasad niniejszej promocji, jeśli takie
opóźnienie lub niezdolność wynika z wydarzeń, okoliczności lub powodów znajdujących się poza
kontrolą spółki, tj. pożar, powódź, trzęsienie ziemi, niekorzystne warunki pogodowe, strajk, wojna
(deklarowana lub niedeklarowana), embargo, blokada, prawny zakaz, działania rządowe, bunt,
powstanie, uszkodzenie, zniszczenie, opóźnienie bądź odwołanie samolotu lub innego środka
transportu.
9.

Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących oferty promocyjnej lub naszych usług, można się z nami
skontaktować, wysyłając wiadomość do działu obsługi klienta za pośrednictwem opcji "Wsparcie email" lub pod numerem telefonu +44 203 308 2520.

