Regulamin programu poleceniowego
„Polecaj PITax.pl - Zgarniaj nagrody”
(dalej „Regulamin Promocji”)
§ 1 Organizator
1. Program „Polecaj PITax.pl - Zgarniaj nagrody” zwany dalej “Programem” 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. Fundatorem Nagrody, o której mowa w Regulaminie Promocji jest PITax.pl Łatwe podatki sp. z o.o.
3. W ramach udziału w Programie przewidziane są nadto inne niż Nagroda korzyści, a przewidziane w § 4 ust. 2
niżej.
§ 2 Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych Uczestników Programu jest PITax.pl Łatwe podatki sp. z o.o. z siedzibą
we Wrocławiu.
2. Organizator powołał Inspektora ochrony danych osobowych, z którym uczestnicy Programu mogą
skontaktować się pod adresem: dane.osobowe@pitax.pl.
3. Organizator będzie przetwarzać dane osobowe Uczestników Programu wyłącznie w celu przeprowadzenia
niniejszego Konkursu oraz w celu przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Organizatora jest realizacja umowy (udział w
Programie) z Uczestnikami Programu. Uczestnicy Programu podają swoje dane osobowe dobrowolnie, jednakże
ich niepodanie może uniemożliwić realizację Programu przez Bank i wykonanie umowy.
5. Dane osobowe Uczestników Programu będą przechowywane od momentu ich podania przez Uczestnika
Programu przez okres trwania Programu oraz po zakończeniu Programu przez okres niezbędny do dochodzenia
przez Uczestników Programu roszczeń z tytułu uczestnictwa w Programie. Po zakończeniu powyższego okresu,
dane osobowe Uczestników Programu zostaną zanonimizowane.
6. Za pośrednictwem kontaktu za pośrednictwem poczty, Uczestnicy Programu:
a) mają prawo do dostępu i sprostowania swoich danych osobowych oraz ich przeniesienia,
b) mogą żądać ich usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
7. Uczestnicy Programu mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony swoich danych
w sposób wskazany na stronie internetowej organu nadzorczego www.uodo.pl
8. Więcej informacji na temat zasad przetwarzania danych osobowych, w tym uprawnień Uczestników Programu
można znaleźć w Zasadach przetwarzania danych osobowych oraz Regulaminie Świadczenia Usług Drogą
Elektroniczną na stronie www.pitax.pl/dokumenty
§ 3 Uczestnictwo w Programie
1. Program przeznaczony jest dla pełnoletnich osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności
prawnych (zwanymi dalej „Uczestnikami”);
2. W Programie 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 Nagrody.
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3. Program przeznaczony jest dla osób zarejestrowanych w systemie PITax.pl Łatwe podatki, które spełniły
wymogi niniejszego Regulaminu Promocji.
4. Do Programu przystępuje każdy użytkownik systemu PITax.pl, który upublicznia swój Kod Poleceniowy, tym
samym nie jest wymagana dodatkowa rejestracja w Programie.
5. Program przeznaczony jest dla użytkowników systemu PITax.pl, którzy spełnią łącznie poniższe warunki
(zwanych Polecającymi) zachowując poniższą kolejność działań:
a) Wypełnią zgodnie ze stanem faktycznym formularz PIT oraz wyślą go z pomocą systemu PITax.pl Łatwe
podatki oraz otrzymają Urzędowe Poświadczenie Odbioru dokumentu przez system e-deklaracje.
b) Przekażą innym osobom / upublicznią indywidualny kod poleceniowy udostępniony im w koncie
podatnika PITax.pl (dalej “Kod Poleceniowy”).
c) Polecą Nowemu Klientowi PITax.pl skorzystanie z systemu PITax.pl z wykorzystaniem kodu, o którym
mowa w punkcie b) powyżej, a polecony Nowy Klient PITax.pl spełni warunki opisane w ust. 6 niżej.
6. Użytkownik systemu PITax.pl, który:
a) po raz pierwszy zarejestruje się jako użytkownik PITax.pl w trakcie trwania Promocji z wykorzystaniem
indywidualnego kodu, o którym mowa w punkcie 3 ust. 5 punkt b) wyżej,
b) w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia Promocji nie był klientem PITax.pl,
c) który wypełni zgodnie ze stanem faktycznym formularz PIT oraz wyśle go z pomocą systemu PITax.pl
Łatwe podatki oraz
d) otrzyma Urzędowe Poświadczenie Odbioru dokumentu przez system e-deklaracje
- zwany jest w niniejszym Regulaminie Promocji Nowym Klientem (lub Poleconym).
7. Polecający, który zgodnie ww. zasadami poleci przynajmniej 2 osoby, bierze udział w Konkursie poleceniowym.
§ 4 Zasady Programu
1. Celem Programu jest popularyzacja usług PITax.pl i jego partnerów oraz pomoc organizacjom pozarządowym
poprzez propagowanie idei zbiórki 1% podatku dochodowego wśród klientów PITax.pl.
2. Jeśli polecony przez Uczestnika Programu Nowy Klient PITax.pl (Polecony) spełni warunki, o których mowa w
§ 3 ust. 6, to:
a) Nowy Klient PITax.pl (Polecony) otrzyma e-mailem na adres podany w systemie PITax.pl Nagrodę - kod
upoważniający do skorzystania z 30-dniowej bezpłatnej subskrypcji serwisu Empik Go w wersji z dostępem
do audiobooków albo w wersji z dostępem do e-booków - do wykorzystania nie później niż 31 maja 2020
roku na zasadach określonych przez Empik S.A.
b) Uczestnik Programu (Polecający) otrzyma e-mailem na adres podany w systemie PITax.pl Nagrodę - kod
upoważniający do skorzystania z darmowej prenumeraty Wyborcza od PITax.pl na zasadach określonych
przez Agora S.A., ważnej od dnia aktywacji do dnia 30 kwietnia 2021 roku, przy czym aktywacja będzie
możliwa do dnia 31 maja 2020 r.
3. Każdy użytkownik systemu (Polecony i Polecający) może dostać co najwyżej po jednym kodzie każdego rodzaju.
4. Ilość kodów, o których mowa w punkcie 2a) i 2b) jest ograniczona. W przypadku wyczerpania puli kodów,
Organizator poinformuje o tym na stronie www.pitax.pl/polecaj
5. W przypadku wypełniania formularza PIT z wykorzystaniem indywidualnego Kodu Poleceniowego, system
PITax.pl może ograniczyć listę możliwych do wybrania numerów KRS organizacji pozarządowych, na które
można przekazać 1% podatku, przy czym Nagroda przysługuje wyłącznie jeśli Nowy Klient PITax.pl oraz
Uczestnik Programu wskażą w zeznaniu PIT numer KRS.
§ 5 Zasady Konkursu
1. Zadanie konkursowe polega na pozyskaniu przez Uczestnika jak największej liczby Nowych Klientów PITax.pl
(dalej “Konkurs”).
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2. W Konkursie biorą udział wyłącznie osoby, które przyczyniły się do pozyskania przynajmniej dwóch Nowych
Klientów PITax.pl w trakcie trwania Programu Poleceniowego.
3. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi na podstawie raportu poleceń.
4. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres
podany podczas rejestracji w systemie PITax.pl.
§ 6 Nagrody
1. Poza Nagrodami, o których mowa w §4, Organizator przewiduje w Konkursie nagrodę główną w postaci
wybranego przez Uczestnika podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego:
·
zwrotu podatku dochodowego zapłaconego przez Uczestnika za rok 2018 do wysokości 2.000 zł,
udokumentowanego przez Uczestnika,
·
smartfonu Samsung Galaxy S10 o wartości 2.000 zł
·
pokrycia części kosztów podróży samolotem lub innym środkiem podróży do wybranego kraju z listy rajów
podatkowych uznawanych przez Ministerstwo Finansów, do wysokości 2.000 zł
- dla jednego Uczestnika spełniającego wymogi Regulaminu Promocji, a który pozyskał największą liczbę
Nowych Klientów PITax.pl spełniających wymogi Regulaminu Promocji (zwaną dalej „Nagrodą”).
2. Organizator jest płatnikiem podatku od gier w związku z czym uiści podatek od Nagrody przed jej przekazaniem
i rozliczy go z własnych środków, tj. bez obniżania wartości Nagrody lub bez żądania stosownej kompensaty od
wygrywającego Uczestnika.
3. Organizator Konkursu nie przewiduje możliwości wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego zamiast Nagrody
rzeczowej w Konkursie.
4. W przypadku, jeżeli kilku Uczestników pozyska jednakową liczbę Nowych Klientów, o przyznaniu Nagrody
przewidzianej w ust. 1 wyżej, decydować będzie kolejność, w której Uczestnicy pozyskali ostatniego Nowego
Klienta. Za chwilę pozyskania ww. klienta uważa się w tym przypadku odnotowany w systemie informatycznym
PITax.pl moment rejestracji Nowego Klienta.
5. Nagroda, o której mowa wyżej, zostanie dostarczona zwycięzcy za pośrednictwem poczty polskiej lub pocztą
kurierską, na adres podany w momencie nawiązania korespondencji dotyczącej wygranej z zastrzeżeniem § 6 ust.
5 i 6 niżej.
§ 7 Odpowiedzialność Organizatora i Odbiór Nagród
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru Nagrody z przyczyn leżących po stronie
Uczestnika (np. zmiana miejsca zamieszkania względem podanego przez Uczestnika adresu do korespondencji
lub innych danych) lub wynikłych ze zdarzeń losowych uniemożliwiających Uczestnikowi odbiór Nagrody. 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 z tytułu rękojmi za ewentualne wady Nagrody, o ile te mają charakter
rzeczowy, a także odpowiedzialność za szkodę, którą te mogą wyrządzić Uczestnikowi.
3. W przypadku rezygnacji Uczestnika z odbioru Nagrody, Organizator nie wypłaca ekwiwalentu pieniężnego.
4. Nagroda opisane w § 5 wyżej zostanie doręczona, o ile przypadek taki wchodzi w rachubę, pocztą kurierską w
ciągu 30 dni od daty rozstrzygnięcia Konkursu, lub w inny stosowny sposób.
§ 8 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,
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b) wyłonienie Nagrodzonych Uczestników,
c) rozpatrywanie reklamacji Uczestników.
§ 9 Czas trwania Programu
1. Program trwa od dnia 1 marca 2020 roku do 30 kwietnia 2020 roku włącznie lub do odwołania.
2. Rozstrzygnięcie Konkursu będącego częścią niniejszego programu odbędzie się w dniu 10 listopada 2020 roku.
§ 10 Reklamacje
1. Reklamacje Uczestnik może składać listem poleconym na adres Organizatora., w terminie 30 dni od dnia
rozstrzygnięcia Konkursu.
2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres e-mail do korespondencji oraz adresy e-mail podane
podczas rejestracji, 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 Konkursu zostanie powiadomiony listem e-mail na adres
Uczestnika podany przy rejestracji w systemie PITax.pl.
5. Stanowisko Komisji zajęte po rozpatrzeniu reklamacji, o jakiej mowa niżej, jest ostateczne w ramach
prowadzonego przez Komisję postępowania reklamacyjnego.
§ 11 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 celach
promocji Konkursu
2. Zwycięzca Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia i nazwiska oraz miejscowości i wybranej
Nagrody na stronie internetowej www.pitax.pl oraz w materiałach promocyjnych Organizatora, przy czym
wyodrębniona z niniejszej umowy zgoda zostanie przedstawiona do zatwierdzenia przed wydaniem Nagrody
(jest to warunkiem jej wydania) .
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 1 roku, liczony od końca roku kalendarzowego, w którym
dokonano ogłoszenia wyników Konkursu,
b) pozostałych Uczestników Konkursu przez okres 1 roku, liczony od dnia wręczania Nagrody (dotyczy
dokumentacji Konkursu, w tym dokumentacji dotyczących składanych reklamacji).
6. Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 5 lit. a) wyżej, Organizator Konkursu zniszczy dokumentację
Konkursową
7. Ilekroć w Regulaminie Promocji używane są definicje prawne pojęć niewyjaśnionych w tym dokumencie, ich
znaczenie określa Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną, o ile te nie kolidują z Regulaminem
Promocji lub nie uniemożliwiają jego stosowania.
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