
Regulamin promocji "Zarabiaj z blogiem JakDorobic.com" 

 

§1 Postanowienia ogólne 

1.1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w promocji prowadzonej pod nazwą           
"Zarabiaj z blogiem JakDorobic.com" (zwanej dalej “Promocją”). 

1.2. Promocja prowadzona jest na terenie całej Rzeczypospolitej Polskiej. 

1.3. Organizatorem Promocji jest wydawca bloga JakDorobic.com (zwanego dalej         
“Blogiem”). 

1.4. Nagrodą w promocji jest karta podarunkowa do wykorzystania w serwisie Allegro.pl  
o wartości 50 zł (zwana dalej “Nagrodą”). Nagroda będzie ważna przez okres co najmniej 10               
miesięcy od momentu jej udostępnienia. 

1.5. Promocja trwa od 2 września 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku (ostateczny termin               
rozstrzygnięcia promocji). 

1.6. Ogłoszenie wyników promocji nastąpi do dnia 31 grudnia 2019 roku poprzez wysyłkę             
wiadomości mailowych z informacją o uzyskaniu nagrody. 

1.7. Promocja prowadzona jest na stronie: https://jakdorobic.com/ing_konkurs/ (zwanej dalej         
“Stroną promocji”) na podstawie niniejszego regulaminu (zwanego dalej „Regulaminem”).  

1.8. Regulamin dostępny jest również na Stronie promocji. 

 

§2 Uczestnicy Promocji 

2.1. Uczestnikiem promocji może być pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność           
do czynności prawnych, będąca rezydentem Rzeczypospolitej Polskiej. 

2.2. Z promocji mogą skorzystać wyłącznie nowi klienci ING Banku Śląskiego, czyli osoby,             
które dotychczas nie były ani nie są właścicielami lub współwłaścicielami jakiegokolwiek           
produktu w ING Banku Śląskim (również w roli pełnomocnika). 

2.3. Warunkiem uzyskania statusu Uczestnika w promocji jest: 

a) złożenie wniosku o Konto z Lwem Direct lub Konto osobiste Mobi za pośrednictwem linku               
zamieszczonego na Blogu na Stronie promocji lub w artykułach analizujących promocje           
wymienionych kont osobistych - do 15 września 2019 roku. Wnioski złożone w inny sposób              
(na przykład poprzez stronę główną banku lub za pośrednictwem innych serwisów           
internetowych), jak również wnioski złożone po 15 września 2019 roku nie będą brały udziału              
w promocji; 

b) podpisanie umowy o jedno z powyżej wymienionych kont osobistych oraz jego aktywacja -              
do 15 października 2019 roku; 
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c) wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na Stronie promocji, zawierającego         
przede wszystkim adres e-mail uczestnika oraz numer wniosku o konto założone podczas            
promocji - do 15 października 2019 roku. Podany w formularzu adres e-mail musi być zgodny               
z adresem e-mail podanym podczas zakładania konta. Na ten sam adres e-mail przesłana             
będzie Nagroda w Promocji; 

d) akceptacja niniejszego Regulaminu promocji oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie          
danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym w celach związanych z realizacją           
Promocji. Obie czynności dostępne są na końcu formularza rejestracyjnego. 

 

§3 Rozstrzygnięcie promocji "Zarabiaj z blogiem JakDorobic.com" 

3.1. Informację o przyznaniu nagrody Uczestnicy promocji otrzymają pocztą elektroniczną,          
na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym. Wysyłka wiadomości mailowych          
odbędzie się do 31 grudnia 2019 roku.  

3.2. W przesłanej wiadomości będzie się również znajdowała elektroniczna karta          
podarunkowa Allegro o wartości 50 zł (w pliku pdf). Szczegółowe informacje na temat             
wykorzystania kart podarunkowych serwisu Allegro.pl zawarte są na stronie         
https://allegro.pl/karty-podarunkowe. 

3.3. Liczba kart podarunkowych w ramach promocji jest nieograniczona, z tym że jeden             
Uczestnik promocji może otrzymać wyłącznie jedną kartę podarunkową o wartości 50 zł. 

3.4. Laureat nie ma możliwości wymiany Nagrody na inną lub na jej ekwiwalent pieniężny,              
jak również nie przysługuje mu prawo przeniesienia na osobę trzecią roszczenia o wydanie             
nagrody. 

3.5. Przyznana Uczestnikowi Nagroda w postaci karty podarunkowej Allegro stanowi          
nagrodę w ramach sprzedaży premiowej i na mocy art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT jest                  
zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.  

 

§4 Postępowanie reklamacyjne 

4.1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji, Uczestnicy mogą         
zgłaszać na adres mailowy kontakt@jakdorobic.com lub poprzez formularz na stronie          
https://jakdorobic.com/kontakt/ w ciągu maksymalnie 14 (czternastu) dni od daty zakończenia          
promocji. 

4.2. Reklamacja powinna zawierać informacje umożliwiające identyfikację osoby składającej         
reklamację, a mianowicie adres e-mail podany podczas rejestracji w Promocji, numer           
wniosku o konto osobiste w ING Banku Śląskim (zawarty w umowie o konto), a także               
dokładny opis i powód reklamacji. 
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4.3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie maksymalnie 14 (czternastu) dni od momentu            
ich otrzymania. Odpowiedź zostanie wysłana na adres mailowy, z którego zostało wysłane            
zgłoszenie reklamacyjne.  

 

§5 Postanowienia końcowe 

5.1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu          
cywilnego oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terytorium RP. 

5.2. Niniejszy Regulamin dostępny jest do wglądu na Stronie promocji. 

5.3. Organizator nie odpowiada za jakąkolwiek szkodę majątkową lub niemajątkową,          
poniesioną przez uczestnika w wyniku jego udziału w Promocji. 

5.4. Organizator ma prawo wykluczyć z udziału w Promocji Uczestnika, który w sposób             
niezgodny z prawem lub dobrymi obyczajami wpłynął na przebieg Promocji. 

5.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych          
lub nieprawdziwych danych dotyczących adresu e-mail, numeru wniosku o konto lub innych            
danych uniemożliwiających lub opóźniających wręczenie przez Organizatora Nagrody. 

5.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagród z przyczyn           
leżących po stronie uczestnika lub z przyczyn technicznych. 

5.7. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu jeśli jest to niezbędne            
dla prawidłowego i zgodnego z prawem przeprowadzenia Promocji. W takim przypadku           
Organizator zobowiązany jest poinformować o zmianach na Stronie promocji wraz z           
aktualizacją Regulaminu. Zmiany obowiązują od momentu umieszczenia informacji o nich na           
Stronie promocji. 

5.8. Niniejsza promocja nie stanowi loterii ani zakładu wzajemnego w rozumieniu Ustawy z             
dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.).  

5.9. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników jest        
Organizator. 

5.10. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami prawa, w szczególności ustawy            
o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. i rozporządzenia ogólnego o ochronie               
danych osobowych (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), w celu prawidłowej realizacji          
Promocji przez okres trwania Promocji oraz wydawania Nagród i rozpatrywania reklamacji. 

5.11. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Brak zgody, w tym sprzeciw na             
przetwarzanie danych osobowych uniemożliwi jednak uczestnictwo w Promocji. 

5.12. Uczestnikom Promocji przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich           
poprawiania, sprostowania, usunięcia, jak również ograniczenia przetwarzania, wniesienia        
sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz przeniesienia danych. 



5.13. Uczestnikom Promocji przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu           
nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie           
danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.. 

5.14. Zgoda na przetwarzanie danych może być wycofana w dowolnym momencie, co            
skutkować będzie rezygnacją z udziału w Promocji. 

5.15. Dane kontaktowe do Organizatora są takie, jak w przypadku Postępowania           
Reklamacyjnego. 


