REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ
„MATURALNY STARTER PACK’

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) reguluje zasady przeprowadzenia akcji promocyjnej pod nazwą
„Maturalny Starter Pack” („Akcja”).
1.2. Organizatorami Akcji, Fundatorami Pakietów oraz Administratorami danych są :
a) Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu z siedzibą: ul. Powstańców Wielkopolskich 5 61-895 Poznań, NIP 77810-28-941, REGON 630245248,
b) Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu z siedzibą: ul. Fabryczna 29-31, 53-609 Wrocław, NIP 894-24-50-411,
REGON 931893307,
c) Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu z siedzibą: ul. Młodzieżowa 31a, 87-100 Toruń, NIP 956-19-37-370,
REGON: 871092619,
d) Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku z siedzibą: al. Grunwaldzka 238 A, 80-266 Gdańsk, NIP 583-25-58-844,
REGON 191627386,
e) Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie z siedzibą w Warszawie przy ul. Łabiszyńska 25, 03-204 Warszawa,
NIP: 1132187591, Regon: 016174673,
(„Organizator”).
1.3. Czynności w Akcji na zlecenie Organizatora wykonuje More Interactive sp. z o.o. Sp. Komandytowa z siedzibą w
Poznaniu (61-733), ul. Feliksa Nowowiejskiego 39, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego pod nr
KRS 0000844269, („Organizator Wykonawczy”).
1.4. Akcja organizowana jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej
1.5. Akcja organizowana jest na stronie internetowej maturalnystarterpack.pl („Strona internetowa”).
1.6. Organizator Wykonawczy ponosi pełną odpowiedzialność za treść Regulaminu, przebieg, realizację i obsługę Akcji,
wydanie Pakietów oraz rozpatrzenie ewentualnych reklamacji dotyczących sposobu przeprowadzenia Akcji.
1.7. Akcja trwa od dnia 02 lutego 2021 r. do dnia 31 marca 2021 r.
1.8. Organizator Wykonawczy powoła komisję składającą się z 3 jego przedstawicieli („Komisja”). Komisja zobowiązana
będzie do pełnienia nadzoru nad przebiegiem Akcji, przestrzeganiem postanowień Regulaminu przez Uczestników oraz
podejmowania innych czynności, wskazanych w Regulaminie, w tym rozstrzyganie reklamacji.
1.9. Organizator oświadcza, że Akcja nie zależy od przypadku ani nie polega na odgadywaniu i nie jest loterią pieniężną,
loterią fantową, loterią promocyjną, ani żadną inną grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu art. 2 ustawy z
dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jedn. Dz.U. 2019 poz. 847, z późn. zm.). Organizator składa
przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2020 r.
poz. 1740 z późn. zm.).
2. PAKIET
2.1. Organizator przewidział w ramach Akcji „Pakiet” w skład którego wchodzą:
2.1.1. tablice matematyczne (1 szt.),
2.1.2. zaślepka na kamerkę (1 szt.),
2.1.3. wedle wyboru Uczestnika kupon empik.com bądź pyszne.pl o wartości 20 zł (1 szt.).
2.2. Łączna wartość Pakietu wynosi 22,14 zł (dwadzieścia dwa złote, czternaście groszy).
2.3. Pakiety nie podlegają wymianie i nie mogą być przeniesione na osobę trzecią. Pakiet jest niepodzielny.
2.4. Jeden Uczestnik może uzyskać prawo do maksymalnie jednego Pakietu w ramach Akcji.
2.5. W przypadku nieodebrania Pakietu przez Uczestnika taki Pakiet staje się własnością Organizatora.

2.6. Organizator przewiduje przyznanie maksymalnie 15 000 Pakietów, które będą przyznawane według kolejności
pozytywnie zweryfikowanych zgłoszeń. Jednocześnie organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia akcji.

3. WARUNKI UCZESTNICTWA W AKCJI
3.1. Akcja przeznaczona jest wyłącznie dla osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych,
pełnoletnich oraz deklarujących przystąpienie do egzaminu maturalnego organizowanego w 2021 roku.
3.2. Aby wziąć udział w Akcji i ubiegać się o Pakiet, Uczestnik musi:
3.2.1. spełniać warunki, o których mowa w punkcie 3.1.,
3.2.2 wypełnić znajdujący się na Stronie internetowej formularz rejestracyjny („Formularz”) poprzez wpisanie swojego
imienia i nazwiska, adresu e-mail, deklaracji miasta w którym zamierza studiować oraz danych do wysyłki – adresu
korespondencyjnego, wyboru kuponu z opcji wskazanych w punkcie 2.1.3,
3.2.3. wyrazić zgodę na komunikację marketingową, w tym w formie elektronicznej, Organizatora z Uczestnikiem poprzez
wyrażenie dla Organizatora zgód, których treść znajduje się w Formularzu,
3.2.4. w celu weryfikacji poprawności adresu poczty elektronicznej Uczestnika, po wypełnieniu i wysłaniu Formularza,
potwierdzić swoje dane poprzez odebranie przesłanego przez Organizatora Wykonawczego na podany w Formularzu
adres e-mail linku aktywacyjnego i kliknięcie w niego.
3.3. Uczestnik może wziąć udział w Akcji tylko raz.
3.4. Uczestnik, który skorzystał z Akcji i pozytywnie przeszedł weryfikację, jednorazowo ma możliwość zdobycia drugiego
kuponu opisanego w punkcie 2.1.3 – tożsamego z wcześniej wybranym - poprzez polecenie Akcji innym osobom
(„Dodatkowy kupon”), na zasadach określonych w pkt 3.5. i 3.6.
3.5. Warunek na otrzymanie Dodatkowego kuponu zostanie spełniony, jeżeli 20 osób spełni warunki uczestnictwa w Akcji
opisane w punkcie 3.2., a ponadto osoby te w Formularzu we właściwym polu wpiszą numer ID otrzymany wcześniej
przez Uczestnika w wiadomości e-mail potwierdzającej pozytywną weryfikację danych z Formularza.
3.6. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora naruszenia postanowień Regulaminu, przekazania przez Uczestnika
nieprawidłowych, niepełnych lub wprowadzających w błąd informacji, Organizator i Organizator Wykonawczy zastrzega
sobie prawo do wykluczenia z Akcji Uczestnika, który dopuścił się powyższych naruszeń. Poprzez wykluczenie z Akcji
Uczestnik nie ma żadnego prawa do otrzymania Pakietu.

4. WYDAWANIE PAKIETÓW
4.1. Pakiet zostanie dostarczony do Uczestnika listem zwykłym za pośrednictwem operatora Poczta Polska S.A na adres
do korespondencji podany przez Uczestnika.
4.2. Pakiet zostanie wysłany do Uczestnika w terminie 21 dni roboczych od dnia zakończenia jego pozytywnej weryfikacji.
4.3 Uczestnik realizuje kupon rabatowy wskazany w punkcie 2.1.3. we własnym zakresie na zasadach określonych przez
jego wystawcę.
5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
5.1. Każdemu Uczestnikowi Akcji przysługuje prawo wniesienia reklamacji dotyczącej sposobu przeprowadzenia Akcji
oraz jego rozstrzygnięcia nie później niż 14 dni od daty zakończenia akcji pocztą elektroniczną na adres:
kontakt@maturalnystarterpack.pl. Za datę wniesienia reklamacji uznaje się dzień wpływu wiadomości e-mail do
Organizatora Wykonawczego.
5.2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i powód
reklamacji, stosowne żądanie z dopiskiem w tytule maila „Akcja Maturalny Starter Pack – reklamacja”.
5.3. Rozpatrywanie reklamacji trwa do 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia jej otrzymania przez Organizatora
Wykonawczego. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora Wykonawczego w formie zwrotnej wiadomości
e-mailowej.

5.4 Decyzja w sprawie reklamacji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
6. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
6.1. Administratorami danych przetwarzanych na potrzeby Akcji są:
a)
b)
c)
d)
e)

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu z siedzibą: ul. Powstańców Wielkopolskich 5 61-895 Poznań,
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu z siedzibą: ul. Fabryczna 29-31, 53-609 Wrocław,
Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu z siedzibą: ul. Młodzieżowa 31a, 87-100 Toruń,
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku z siedzibą: al. Grunwaldzka 238 A, 80-266 Gdańsk,
Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie z siedzibą w Warszawie przy ul. Łabiszyńska 25, 03-204 Warszawa,

Administratorzy wyznaczyli Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres email: iod@wsb.pl
6.2. Dane osobowe jakie są przetwarzane to imię i nazwisko, adres e-mail, adres do korespondencji (także w przypadku
reklamacji) i przetwarzane będą wyłącznie w celu:
6.2.1. przyznawania i wysyłania Pakietów w Akcji, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit.
f RODO),
6.2.2. realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
6.2.3. wskazanym w treści zgód na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
6.2.4. realizacji pozostałych prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), tj. ustalenia,
dochodzenia i obrony roszczeń, w celach statystycznych, związanych z poprawą efektywności pracy, jakości
świadczonych usług i dostosowaniem ich do odbiorców.
6.2.5. rozpatrzenia złożonej reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
6.3. Administrator za pośrednictwem Organizatora Wykonawczego udostępnia dane osobowe uczestników Akcji
podmiotowi świadczącemu usługi pocztowe na potrzeby wydania Pakietu. Dane osobowe mogą zostać przekazane przez
Administratora także podmiotom świadczącym usługi kurierskie lub pocztowe w celu doręczenia korespondencji
związanej z Akcją, podmiotom zaangażowanym w wydanie Pakietów, kancelariom prawnym, podmiotom świadczącym
usługi księgowe lub IT, jeżeli jest to niezbędne do wypełnienia celów przetwarzania, o których mowa w niniejszym
paragrafie.
6.4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.
6.5. Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie niezbędne do należytego przeprowadzenia i realizacji
Akcji, jej rozliczenia oraz udzielenia odpowiedzi na ewentualne reklamacje. Po upływie tego okresu dane osobowe
zostaną usunięte (w terminach wskazanych w punkcie 6.6., chyba, że zaistnieje konieczność ich przetwarzania w celu
obrony przed roszczeniami.)
6.6. Dane osobowe przetwarzane w związku z Akcją będą przetwarzane przez następujące okresy:
6.6.1. dane Uczestnika, który otrzymał Pakiet w ramach Akcji będą przetwarzane przez okres są przez okres 5 lat
liczonych od dnia 1 stycznia następującego po dacie wydania Pakietu,
6.6.2. w przypadku, w którym Uczestnik nie spełniania warunków określonych w punkcie 3.2 jego dane osobowe będą
przetwarzane do dnia zakończenia Akcji;
6.6.3. dane osobowe przetwarzane w celach wskazanych w treści zgód na przetwarzanie danych osobowych będą
przetwarzane przez okres 5 lat liczonych od dnia 1 stycznia następującego po dacie wyrażenia zgody,
6.6.4 dane osobowe podawane przez osoby wnoszące reklamacje do Akcji:
6.6.4.1. jeśli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie tj. zakończy się wydaniem Pakietu – dane zamieszczone w
reklamacji i reklamacyjnej korespondencji Organizatora Wykonawczego, są przechowywane do chwili wydania Pakietu
(na potrzeby wydania Pakietu), a następnie po wydaniu Pakietu dane zawarte w korespondencji reklamacyjnej
Organizatora Wykonawczego i dane zawarte w dokumencie potwierdzającym wydanie Pakietu (w tym również w
protokole odbioru Pakietu) przechowywane są przez okres 5 lat liczonych od dnia 1 stycznia następującego po dacie
wydania Pakietu.
6.6.4.2. jeśli reklamacja zostanie rozpatrzona negatywnie tj. zakończy się odmową wydania Pakietu – dane
przechowywane są przez okres przedawnienia potencjalnych roszczeń Uczestnika.
6.7. Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz

prawo do przenoszenia danych; do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że
przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
6.8. Podmiotem, któremu Administratorzy powierzyli przetwarzanie danych, na podstawie umowy o powierzeniu
przetwarzania danych osobowych, w ramach Akcji w celu jej organizacji, jest More Interactive sp. z o.o. Sp. Komandytowa
z siedzibą w Poznaniu (61-733), ul. Feliksa Nowowiejskiego 39, będąca Organizatorem Wykonawczym.
6.9. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
7.1. W okresie trwania Akcji, treść Regulaminu będzie dostępna w siedzibie Organizatora Wykonawczego oraz na Stronie
internetowej pod adresem: https://maturalnystarterpack.pl/.
7.2. Prawa i obowiązki Organizatora, Organizatora Wykonawczego oraz Uczestników określone są w Regulaminie.
Wszelkie informacje o Akcji dostępne w materiałach reklamowych mają charakter jedynie informacyjny.
7.3. W kwestiach nieobjętych Regulaminem będą miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz przepisy o
ochronie danych osobowych.
7.4. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany postanowień Regulaminu w uzasadnionych przypadkach, z
zastrzeżeniem, że zmiany nie naruszą praw i obowiązków nabytych przez Uczestników przed zmianą Regulaminu.
Zmiany będą dokonywane w formie aneksów do Regulaminu oznaczonych kolejnym numerem oraz datą. Regulamin w
zmienionej formie obowiązuje od daty oznaczonej w jego treści po jego publikacji na Stronie internetowej.
7.5. W przypadku zaistnienia siły wyższej, Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia, skrócenia, zawieszenia,
przerwania lub odwołania Akcji.
7.6. Poprzez zgłoszenie do Akcji Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem, rozumie jego postanowienia
oraz wyraża zgodę na wszystkie zasady Akcji zawarte w Regulaminie.

