REGULAMIN KONKURSU POLECENIOWEGO
„NIE PŁAĆ PODATKÓW I WYGRYWAJ NAGRODY Z PITAX.PL 2018”
(dalej „Regulamin Promocji”)
I. Organizator
1. Konkurs „Nie płać podatków, wygrywaj nagrody z PITax.pl”, zwany dalej
„Konkursem” organizowany jest przez: PITax.pl Łatwe podatki sp. z o.o. z
siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Liskego 3/11, 50-345 Wrocław wpisaną do
Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
Wrocławia – Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS
0000433926, numer NIP 8982201430, REGON: 021965221, o kapitale
zakładowym w wysokości 53.700 zł, zwany w dalszej części Regulaminu
Promocji „PITax.pl” lub „Organizatorem”.
2. Wszystkie dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w
siedzibie spółki PITax.pl Łatwe podatki sp. z o.o. we Wrocławiu, która jest
administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, (Dz.
U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 ze zmianami).
3. Uczestnikowi Konkursu, którego dane zostaną umieszczone w zbiorze danych
osobowych służy prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych oraz ich
poprawienia, a także prawo żądania usunięcia jego danych osobowych ze
zbioru.
4. Fundatorem nagród, o których mowa w dziale V Regulaminu Promocji jest
PITax.pl Łatwe podatki sp. z o.o.
II. Uczestnictwo w Konkursie
1. Konkurs przeznaczony jest dla pełnoletnich osób fizycznych posiadających
pełną zdolność do czynności prawnych (zwanymi w Regulaminie Promocji
„Uczestnikami”);
2. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby będące pracownikami PITax.pl
Łatwe podatki sp. z o.o. oraz członkowie ich najbliższej rodziny /małżonkowie,
wstępni, zstępni i rodzeństwo/. Osoby takie zostaną pominięte w przyznawaniu
Nagród.
3. W celu uczestnictwa w konkursie Uczestnicy Konkursu zobowiązani są
zadeklarować swój udział poprzez prawidłowe wypełnienie formularza na
stronie internetowej http://www.pitax.pl/polecaj.
4. W celu uczestnictwa w konkursie Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do
wykorzystania Usługi Powiadamiania Znajomych o Serwisie pitax.pl
szczegółowo opisanej w niniejszym Regulaminie Promocji.
III. Czas trwania Konkursu
1. Konkurs trwa od dnia 2 stycznia 2018 roku do 30 kwietnia 2018 roku włącznie.
2. Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się w dniu 6 grudnia 2018 roku.
3. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej za pomocą wiadomości
e-mail wysłanej na adres podany podczas rejestracji w Konkursie.
IV. Zasady Konkursu
1. Zadanie konkursowe polega na pozyskaniu przez Uczestnika konkursu jak
największej liczby Nowych Klientów, którzy:
a. w trakcie trwania Konkursu złożą zeznanie podatkowe wypełnione zgodnie ze
stanem faktycznym za pośrednictwem systemu PITax.pl Łatwe podatki oraz
b. przekażą 1% podatku na organizację pożytku publicznego podczas rozliczenia
w PITax.pl Łatwe podatki oraz
c. złożą zeznanie w sposób elektroniczny – poprzez system e-deklaracje
2. Poprzez nowych klientów (zwanych w Regulaminie Promocji „Nowymi
Klientami”) rozumiane są osoby spełniające następujące warunki:
a. do dnia wypełnienia formularza Konkursowego osoba ta nie zarejestrowała się
w systemie PITax.pl oraz
b. do dnia wypełnienia formularza Konkursowego osoba ta nie wzięła udziału w
niniejszym Konkursie
3. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi na podstawie raportu uwzględniającego
adresy e-mail kont polecanych i polecających, wprowadzonych przez
Uczestnika do systemu informatycznego poprzez prawidłowe wypełnienie
formularza na stronie internetowej pitax.pl/polecaj (dostępnego również w
trakcie rozliczenia w systemie transakcyjnym), oraz danych systemowych
pozwalających na sprawdzenie spełnienia warunków uczestnictwa i zdobycia
nagród.
4. PITax.pl dopuszcza możliwość wielokrotnego wypełniania (uzupełniania)
formularza Konkursowego dostępnego na stronie http://www.pitax.pl/polecaj w
celu polecenia dodatkowych osób i zwiększenia szansy wygrania nagród
głównych. Warunkiem polecenia dodatkowych osób jest podanie tego samego

adresu e-mail Uczestnika przy każdym zgłoszeniu w Konkursie (sumują się
polecenia dla danego konta e-mail).
5. Uczestnicy mogą zostać wykluczeni z Konkursu w wyniku naruszenia zasad
promowania produktów określonych w punkcie IV ust.1 lit. a), b), c) i d) oraz
zasad Regulaminu Promocji.
V. Nagrody
1. Organizator przewiduje w Konkursie następujące nagrody (dalej „Nagrody”):
a. nagrodę główną w postaci wybranego przez Uczestnika podczas wypełniania
formularza zgłoszeniowego:

zwrotu podatku dochodowego zapłaconego przez Uczestnika za rok
2017 do wysokości 1.500 zł, udokumentowanego przez Uczestnika,

smartfonu Samsung Galaxy S7 o wartości 1.500 zł,

pokrycie kosztów podróży samolotem lub innym środkiem podróży do
wybranego kraju z listy rajów podatkowych przedstawionej na stronie
PITax.pl, do wysokości 1.500 zł
- dla jednego Uczestnika spełniających wymogi punktu IV ust. 1, który pozyskał
największą liczbę Nowych Klientów spełniających wymogi punktu IV ust. 1.
2. Organizator jako płatnikiem podatku od gier w związku z czym uiści w/w podatek
przed przekazaniem nagród, o których mowa wyżej, i rozliczy go z własnych
środków, tj. bez obniżania wartości nagród lub bez żądania stosownej
kompensaty od wygrywającego Uczestnika.
3. Organizator Konkursu nie przewiduje możliwości wypłacenia ekwiwalentu
pieniężnego zamiast nagrody rzeczowej w Konkursie, o której mowa wyżej.
4. W przypadku, jeżeli kilku Uczestników pozyska jednakową liczbę Nowych
Klientów, o przyznaniu poszczególnych nagród przewidzianych w ust. 1 lit. a),
decydować będzie data wypełnienia formularza Konkursu Polecającego.
5. Nagrody, o których mowa wyżej, przysługują tylko tym Uczestnikom, którzy
wypełnili formularz poleceń na stronie pitax.pl/polecaj akceptując Regulamin
oraz Regulamin Promocji, w tym wyrażając zgodę na przetwarzanie danych
osobowych.
6. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej drogą elektroniczną na adres
e-mail podany w formularzu Konkursowym.
7. Nagrody, o których mowa wyżej, zostaną dostarczone zwycięzcom za
pośrednictwem poczty polskiej lub pocztą kurierską, na adres podany w
momencie nawiązania korespondencji dotyczącej wygranej z zastrzeżeniem
punktu VI ust. 5 i 6 niżej.
VI. Odpowiedzialność Organizatora i Odbiór Nagród
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru Nagrody z
przyczyn leżących po stronie Uczestników (np. zmiana miejsca zamieszkania
względem podanego przez Uczestnika adresu do korespondencji lub innych
danych) lub wynikłych ze zdarzeń losowych uniemożliwiających Uczestnikom
odbiór Nagród. W razie nieodebrania przesyłki przez Uczestnika, przysługujące
mu Nagrody uznaje się za nieprzyznane, a Uczestnik nie ma prawa żądania
innej Nagrody, ani jej ekwiwalentu pieniężnego.
2. Organizator wyłącza odpowiedzialność za ewentualne wady nagród, o ile te
mają charakter rzeczowy, i szkodę, którą te mogą wyrządzić Uczestnikowi.
3. W przypadku rezygnacji Uczestnika z odbioru Nagrody, PITax.pl Łatwe
podatki sp. z o.o. nie wypłaca ekwiwalentu pieniężnego.
4. Nagrody opisane w punkcie V ust.1 lit. a) zostaną doręczone pocztą kurierską
w ciągu 30 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu.
VIII. Komisja
1. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie komisja powołana
przez Organizatora (dalej „Komisja”).
2. Do zadań Komisji należy w szczególności:
a. sprawdzenie czy dany Uczestnik spełnia wszystkie warunki uczestnictwa w
Konkursie,
b. wyłonienie nagrodzonych Uczestników,
c. rozpatrywanie reklamacji Uczestników.
IX. Reklamacje
1. Reklamacje Uczestnik może składać listem poleconym na adres PITax.pl Łatwe
podatki sp. z o.o., w terminie 30 dni od dnia rozstrzygnięcia Konkursu.
2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, id partnera, adres e-mail do
korespondencji oraz numery wniosków, których dotyczy reklamacja, jak również
opis podstaw reklamacji.

3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję w terminie 21 dni od dnia ich
otrzymania.
4. O wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnik Promocji zostanie
powiadomiony listem e-mail na adres Uczestnika podany w formularzu
Konkursowym.
5. Stanowisko Komisji zajęte po rozpatrzeniu Reklamacji jest ostateczne w
ramach prowadzonego przez komisje postępowania reklamacyjnego.
X. Postanowienia końcowe
1. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na udostępnienie wizerunku, na
fotografowanie i filmowanie spotkań i prezentacji Konkursowych oraz na
publikacje wszelkich utrwalonych w ten sposób materiałów w określony przez
Organizatora sposób, w tym w szczególności w celach promocji Konkursu.
2. Zwycięzca Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia i nazwiska
na stronie internetowej www.pitax.pl oraz w materiałach promocyjnych PITax.pl
Łatwe podatki sp. z o.o.
3. Niniejszy Regulamin Promocji znajduje się w siedzibie Organizatora oraz
jest dostępny za pośrednictwem serwisu internetowego http://www.pitax.pl
4. Regulamin Promocji jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
5. Organizator Konkursu będzie archiwizował dokumenty dotyczące:
a. Laureatów (zwycięzców) Konkursu przez okres 5 lat, liczony od końca roku
kalendarzowego, w którym dokonano ogłoszenia wyników Konkursu,
b. pozostałych Uczestników Konkursu przez okres 3 lat, liczony od dnia wręczania
nagród (dotyczy dokumentacji Konkursu, w tym dokumentacji dotyczących
składanych reklamacji).
c. wszystkich Uczestników i beneficjentów konkursu (osoby polecone) przez czas
nieoznaczony do momentu rezygnacji przez Uczestnika lub Beneficjenta z
Usługi Powiadamiania, nie krócej jednak niż w terminie opisanym w lit. a) i b)
wyżej.
d. Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 5 lit. a) wyżej, Organizator Konkursu
zniszczy dokumentację konkursową z pominięciem danych potrzebnych do
wykonania Usługi Powiadamiania.

