Regulamin IV Edycji Programu „Polecaj - Wygrywaj”

§1
Informacje Ogólne
1. Program „Polecaj - Wygrywaj” (zwany dalej „Programem”) jest organizowany przez Sentree Sp. z
o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-506 Warszawa, ul. Madalińskiego 100 lok. 13, zarejestrowaną w
Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000524692, NIP: 701-044-12-35, zwaną dalej "Organizatorem".
2. Celem Programu jest skuteczne polecanie aplikacji Finarena.pl (zwanej dalej „Aplikacją”) przez
Użytkowników zarejestrowanych w niej.
3. Organizator zastrzega, że w ramach Programu może zdecydować o uruchomieniu jego nowych
edycji (zwanych dalej „Edycjami Programu”), których szczegółowe zasady będą określane w
Regulaminie Edycji Programu, dostępnym na stronie https://finarena.pl/program-polecen Terminy
dodatkowych edycji oraz wartość i rodzaj nagród, jak również kryteria ich przyznania będą
określone każdorazowo w Regulaminie Edycji Programu.
4. IV Edycja Programu jest prowadzona na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 30
sierpnia 2016 r. do 5 września 2016 r, godz. 23:59.
5. Do udziału w IV Edycji Programu Poleceń upoważnieni są wybrani przez Organizatora Uczestnicy
poprzednich Edycji Programu. O zaproszeniu do udziału Uczestnicy zostaną poinformowani drogą
e-mail na adresy wskazane podczas rejestracji w Finarena.pl.
6. Administratorem danych osobowych zebranych w trakcie rejestracji do Programu jest Organizator.
7. Dane Użytkowników polecających (zwanych dalej „Uczestnikami”) w zakresie imienia, nazwiska,
adresu e-mail i numeru konta oraz dane osób, do których wysłane jest polecenie (zwanych dalej
„Nowy Użytkownik”) w zakresie adresu e-mail, będą wykorzystane i przetwarzane wyłącznie w
celach związanych z organizacją oraz prowadzeniem Programu przy zachowaniu zasad określonych
w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014, poz. 1182 ze
zm.). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Programie.
Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych oraz
możliwość ich poprawiania lub usunięcia. Usunięcie danych jest równoznaczne z rezygnacją z
udziału w Programie.
§2
Definicje
Terminy użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają odpowiednio:
1. Kod Polecenia – unikalny 10-znakowy kod generowany systemowo dla każdego polecenia
wysłanego z poziomu formularza polecenia przez Użytkownika zalogowanego w Aplikacji. Kod ten
wysyłany jest w wiadomości z poleceniem (zwanej dalej „Wiadomością Polecenia”) na adres e-mail
osoby, którą Uczestnik zaprasza do Aplikacji. Wiadomość Polecenia generowana jest
automatycznie po podaniu w formularzu polecenia imienia i nazwiska Uczestnika wysyłającego
polecenie oraz adresu e-mail osoby, którą Uczestnik chce zaprosić. Aby Uczestnik mógł odebrać
premię za polecenie (zwane dalej „Skutecznym Poleceniem”), osoba zakładająca konto z polecenia
musi w formularzu rejestracji podać otrzymany w wiadomości 10 –znakowy kod.
2. Polecenie – wysyłanie zaproszenia do aplikacji Finarena.pl za pomocą formularza przeznaczonego
do wysyłki poleceń dostępnego na stronie https://finarena.pl/program-polecen oraz
https://finarena.pl/konto. Prawidłowe polecenie wymaga podania w formularzu imienia i nazwiska
Uczestnika polecającego aplikację oraz adresu e-mail osoby/osób, do których polecenie ma być
wysłane.

3. Wiadomość Polecenia – wiadomość z Kodem polecenia wysłana przez Uczestnika Programu na
adres e-mail osoby zapraszanej do Aplikacji.
4. Skuteczne Polecenie – konto założone w aplikacji w czasie trwania Programu z wykorzystaniem
Kodu polecenia.
5. Uczestnik – wybrani przez Organizatora Użytkownicy aplikacji, zarejestrowani podczas I, II lub III
Edycji Programu Poleceń. Otrzymanie zaproszenia od Organizatora (na adres e-mail podany
podczas rejestracji) i dokonanie polecenia jest równoznaczne z możliwością brania udziału w Edycji.
6. Nowy Użytkownik - osoba, która w dniu rejestracji w Aplikacji przy użyciu Kodu Polecenia nie
posiada w niej konta.
7. Aplikacja – aplikacja webowa dostępna pod adresem https://finarena.pl/, z poziomu której
Uczestnicy Programu dokonują rejestracji i poleceń.
8. Premia – nagroda pieniężna wypłacana:
8.1. Uczestnikowi o największej liczbie skutecznych poleceń;
8.2. Uczestnikowi o drugiej, co do wielkości, liczbie skutecznych poleceń.

§3
Zasady Polecania

1. Program polega na skutecznym poleceniu Nowym Użytkownikom założenia konta w Aplikacji przez
co należy rozumieć łączne spełnienie przez Uczestnika Programu i Nowego Użytkownika
następujących warunków:
1.1. Uczestnik Programu:
a. Wysyłka poleceń musi się odbywać za pomocą dedykowanego formularza dostępnego na
stronie https://finarena.pl/program-polecen lub na stronie konta Uczestnika
https://finarena.pl/konto. Aby polecenie mogło być uznane za prawidłowe Uczestnik musi
dokonać wysyłki zaproszenia będąc zalogowanym w aplikacji i podać w stosownym polu
formularza: swoje imię i nazwisko - funkcja ta ma ułatwić osobie otrzymującej polecenie
zidentyfikowanie znajomego, od którego pochodzi zaproszenie oraz adresu e-mail
osoby/osób, do których polecenie ma być wysłane. W przypadku wysyłki polecenia do kilku
osób jednocześnie, poszczególne adresy e-mail należy oddzielić przecinkiem.
b. Polecenie może być wysłane na dowolną liczbę adresów e-mail z zastrzeżeniem, że muszą
one być rzeczywiste i unikalne. Szczegółowe kryteria walidacji poleceń kwalifikowanych do
nagrody określa §6, ust. 1-3 Regulaminu Programu.
1.2. Nowy Użytkownik:
a. Dokonuje Rejestracji z polecenia, rozumianej jako założenie konta w Aplikacji za
pośrednictwem linku znajdującego się w Wiadomości Polecenia otrzymanej od Uczestnika
Programu lub poprzez stronę https://finarena.pl/zarejestruj. Aby rejestracja mogła
stanowić podstawę do wypłacenia Premii Uczestnikowi, Nowy Użytkownik musi w
stosownym polu formularza rejestracji podać Kod Polecenia otrzymany od Uczestnika w
Wiadomości Polecenia. Rejestracja ta musi być dokonana w trakcie trwania IV Edycji
Programu.
b. Nowy Użytkownik może wskazać tylko jednego Uczestnika, jako osobę polecającą, podając
właściwy Kod polecenia podczas rejestracji, o której mowa w ust. 1.2. pkt. a.
2. W Programie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i osoby na stałe z nim
współpracujące, biorący bezpośredni udział w przygotowaniu i obsłudze Programu oraz najbliżsi
członkowie ich rodzin tj. małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo, powinowaci do drugiego
stopnia, a także osoby pozostające z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym.

§4
Nagrody
1. Nagrody zostaną przyznane dwóm Uczestnikom, którzy w trakcie IV Edycji Programu dokonają
największej liczby Skutecznych Poleceń, na warunkach określonych w §3, w wysokości:
1.1. 500 zł – dla Uczestnika o największej liczbie Skutecznych Poleceń,
1.2. 200 zł – dla Uczestnika o drugiej, co do wielkości, liczbie Skutecznych Poleceń.
2. Uczestnicy mogą gromadzić Skuteczne Polecenia na bazie nowych zaproszeń i/lub poleceń
wysłanych w poprzednich Edycjach, na które osoby zaproszone nie dokonały jeszcze
rejestracji.

3. W przypadku jednakowej liczby Skutecznych Poleceń, tj. poleceń ze spełnieniem wszystkich
wymagań przewidzianych w §3 Regulaminu Programu, o pierwszeństwie przyznania nagrody
decyduje czas rejestracji Nowego Użytkownika w aplikacji.
4. Wolumen zrealizowanych Skutecznych Poleceń Uczestnik może sprawdzać przez cały okres trwania
Edycji, wysyłając zapytanie z formularza kontaktowego dostępnego na stronie aplikacji z tytułem
„Moje Polecenia – status”.
5. Po zakończeniu Edycji nastąpi podsumowanie liczby Skutecznych Poleceń uzyskanych przez
Uczestników i wybór nagrodzonych, według kryteriów określonych w ust. 1.

§6
Weryfikacja uprawnień do otrzymania nagród
1. Każdy Uczestnik może dokonać tylko jednej rejestracji wyłącznie na jeden, unikatowy adres e-mail.
Każda kolejna rejestracja Uczestnika uprawnia Organizatora do zdyskwalifikowania go z udziału w
Programie.
2. Organizator przez cały czas trwania Edycji dokonuje walidacji adresów e-mail podawanych w
poleceniach i podczas rejestracji. Ma prawo zdyskwalifikować z udziału w Programie Uczestnika,
który wysłał polecenie na nieistniejące, nieaktywne, czasowo aktywne adresy e-mail lub adresy
własne. Nowe rejestracje dokonywane z polecenia Uczestnika są uznawane, jeśli adres e-mail, na
który konto jest zakładane jest rzeczywisty i unikalny.
3. Organizator dokona sprawdzenia, czy Uczestnik Programu oraz Nowy Użytkownik spełnili warunki
Regulaminu, uprawniające Uczestnika do odebrania nagrody, o której mowa w § 4. Wszelkie
działania Uczestnika naruszające postanowienia niniejszego Regulaminu, mogą stanowić podstawę
do wykluczenia go z Programu.
4. W terminie do 7 dni od zakończenia Programu nagrodzeni Uczestnicy zostaną poinformowani przez
Organizatora o wynikach Edycji, w wiadomości wysłanej na adres e-mail podany podczas rejestracji
w Finarena.pl.
5. Uczestnicy są zobowiązani w ciągu 7 dni od momentu otrzymania informacji o przyznaniu nagrody,
przesłać na podany w wiadomości adres e-mail: swoje imię i nazwisko oraz założony na nie nr
rachunku bankowego, na który nagroda zostanie przekazana. Po upływie tego czasu Organizator
ma prawo nie wypłacić nagrody.
6. Nagrody zostaną przekazane na wskazane konta w ciągu 14 dni od dnia otrzymania nr rachunków.
7. Nagrody otrzymane w ramach Programu, podlegają opodatkowaniu zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. 2012, poz. 361 ze zm.).
8. Premie do wysokości 760 zł otrzymane w Programie podlegają zwolnieniu 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 (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.).

9. W przypadku konieczności odprowadzenia przez Organizatora, jako płatnika podatku,
zryczałtowanego podatku od uzyskanych premii, Organizator zwiększy wartość jednostkową
nagrody o kwotę odpowiadającą wartości należnego zryczałtowanego podatku dochodowego od
osób fizycznych od uzyskanej nagrody. Kwotę tę Organizator przekaże na rachunek właściwego
Urzędu Skarbowego tytułem należnego podatku dochodowego.
§7
Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje dotyczące realizacji Programu powinny być zgłoszone w terminie 7 dni
kalendarzowych od dnia wysyłki wiadomości z wynikami Edycji, na adres poczty elektronicznej
mampytanie@finarena.pl
2. Reklamacja powinna zawierać dane identyfikacyjne zgłaszającego: imię, nazwisko, adres e-mail
podany podczas rejestracji w Finarena.pl oraz treść zastrzeżenia będącego przyczyną reklamacji z
tytułem wiadomości: Reklamacja – Program Poleceń.
3. Organizator rozpatruje reklamację w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia doręczenia prawidłowej
reklamacji, zgodnie z kolejnością ich wpływu. Reklamacja prawidłowa to taka, która zawiera:
przyczynę reklamacji oraz dane osobowe Uczestnika wskazane w pkt. 2. Po rozpatrzeniu reklamacji,
Uczestnik zostanie poinformowany o jej wyniku w wiadomości przesłanej na adres e-mail, z którego
reklamacja została wysłana.
4. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i
udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa w pkt. 3, Organizator poinformuje Uczestnika o
przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia
otrzymania reklamacji

§8
Postanowienia końcowe
1. Wysłanie Polecenia w trakcie trwania Programu jest równoznaczne z akceptacją warunków
niniejszego Regulaminu.
2. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej https://finarena.pl/programpolecen
3. Organizator zastrzega możliwość zmiany Regulaminu w trakcie trwania Programu.
4. W przypadku zmiany Regulaminu, Uczestnicy zostaną o niej poinformowani na stronie
internetowej https://finarena.pl/program-polecen
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie problemy techniczne zaistniałe w trakcie
trwania Programu, wynikające z przyczyn niezależnych od Organizatora.

