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Regulamin Konkursu w pozyczkaplus.pl 

„Kasa na wymarzone wakacje” 

 

§1 

Organizator 

ARENA Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, ul. Cieszyńska 3A lok. 307 - 309, 15 – 371 
Białystok, Wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000617270. 
Osoba uprawniona do reprezentacji – Prezes Zarządu Daiva Redin. 

§2 

Termin i miejsce Konkursu 

1. Okres przyjmowania zgłoszeń do konkursu rozpoczyna się w dniu 01 sierpnia 2019 r. o 
godzinie 8:00 i trwa do dnia 31 sierpnia 2019 r. do godziny 23:59.   

2. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

§3 

Uczestnicy konkursu.  

1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, spełniająca warunki udzielenia Pożyczki, 
wskazane w Ramowej Umowie Pożyczki, stosowanej przez Pożyczkodawcę, udzielającego 
Pożyczki za pośrednictwem strony internetowej www.pozyczkaplus.pl, tj. osoba, która: 
a. jest konsumentem w znaczeniu art. 221 Kodeksu Cywilnego tj. osobą fizyczną dokonującą 

czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub 
zawodową.  

b. jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej z miejscem zamieszkania na terytorium kraju, 

c. nie posiada niespłaconych zobowiązań względem Pożyczkodawcy,  

d. nie posiada niespłaconych zobowiązań, które zostałyby ujawnione w bazach danych 
prowadzonych przez Biura Informacji Gospodarczej, 

e. jest zdolny do spłaty udzielonej Pożyczki, 

f. posiada na Stronie Internetowej aktywny Profil Klienta, 

g. złożył Wniosek o Udzielenie Pożyczki, następnie potwierdzony Opłatą Rejestracyjną 
uiszczoną z Indywidualnego Rachunku Bankowego Pożyczkobiorcy, albo następnie 
przeszedł pozytywnie weryfikację przy wykorzystaniu aplikacji Kontomatik.  

h. przeszedł pozytywnie weryfikację oraz ocenę zdolności kredytowej w zbiorach danych 
Pożyczkodawcy oraz bazach danych Biur Informacji Gospodarczych, 

i. zawarł Umowę Pożyczki z Pożyczkodawcą i nie odstąpił od tej Umowy, 

j. spłacił pożyczkę w wyznaczonym w Umowie Pożyczki terminie. 
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§ 4 

Warunki uczestnictwa w Konkursie 

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest: 
a. Złożenie wniosku o udzielenie pożyczki w terminie trwania Konkursu za pośrednictwem 

aktywnego Profilu Klienta na stronie internetowej www.pozyczkaplus.pl.  

b. Zawarcie Umowy Pożyczki w okresie trwania Konkursu, 

c. Wykonania zadania konkursowego: „Pokaż nam swoje wymarzone wakacje" W 
formularzu na stronie http://pozyczkaplus.ekstrapromocja.pl/ 

d. Uczestnikiem Konkursu staje się każdy Pożyczkobiorca, który spełnia warunki, określone 
w § 3 oraz § 4, bez konieczności spełnienia dodatkowych wymagań.  

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, osoby działające na zlecenie 
Organizatora w związku z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, a także najbliżsi 
członkowie rodzin wszystkich wymienionych powyżej osób do II stopnia pokrewieństwa lub 
powinowactwa, a także osoby pozostające w stosunku przysposobienia oraz osoby 
pozostające w związkach partnerskich. 

3. Osoba przystępująca do Konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, staje 
się jego uczestnikiem i tym samym akceptuje wszystkie jego postanowienia. 

 

§5 

Nagrody konkursowe 

1. Nagrodą dla zwycięzcy Konkursu jest „Kasa na wymarzone wakacje”, jest Segway Xiaomi 
Ninebot Mini. Organizator przewiduje jedna główną nagrodę. 

2. Organizator przewiduje także 7 nagród pocieszenia. Nagrodami pocieszenia są 3 hulajnogi 
elektryczne Motus Scooty oraz 4 hoverboardy Smart Balance Wheel T10.   

3. Zwycięzcy nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do uzyskania Nagrody na osoby 
trzecie. 

§6 

Zasady konkursu 

1. Aby zapewnić prawidłową organizację i przebieg Konkursu, a tym samym wyłonienia 
Zwycięzcy Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową. W skład Komisji 
Konkursowej wejdą osoby wyznaczone przez Organizatora, zgodnie z protokołem 
powołania Komisji Konkursowej. Komisja Konkursowa dokona wyboru Zwycięzcy oraz osób, 
którym przyznane zostaną nagrody pocieszenia.  

2. Komisja Konkursowa w dzień następujący po zakończeniu okresu trwania Konkursu dokona 
wyboru najbardziej pomysłowej odpowiedzi, podczas którego wyłoniony zostanie 
Zwycięzca, który otrzyma nagrodę główną w postaci Segwaya Xiaomi Ninebot Mini oraz 6 
osób, którym przyznane zostaną nagrody pocieszenia w postaci 3 hulajnog elektrycznych 
Motus Scooty oraz 4 hoverboardów Smart Balance Wheel T10.  

3. Imię i pierwsza litera nazwiska Zwycięzcy wraz z miejscowością zamieszkania zostaną 
ogłoszone na stronie internetowej Organizatora http://pozyczkaplus.ekstrapromocja.pl/ 
oraz na portalu społecznościowym Facebook terminie do 10.09.2019 r. 

http://www.pozyczkaplus.pl/
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4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem 
nieprawdziwych lub błędnych danych przez Uczestnika Konkursu. 

5. We wszystkich sprawach spornych głos decydujący należy do Komisji Konkursowej 
powołanej przez Organizatora. 

6. Decyzje są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

 

§7 

Przekazanie nagrody 

1. Nagroda oraz nagrody pocieszenia zostaną przekazane Zwycięzcom przez Organizatora na 
udostępnione w Profilu Klienta adresy korespondencyjne, po uprzedniej weryfikacji danych 
osobowych oraz danych kontaktowych.  

2. Przed przyznaniem nagrody, Zwycięzca zostanie zweryfikowany za pośrednictwem 
rozmowy telefonicznej. W razie niemożliwości nawiązania połączenia przez okres 7 dni, 
osoba ta traci prawo do nagrody. W takiej sytuacji Organizator próbuje nawiązać połączenie 
z jedną z osób z listy osób, które zostały wyłonione do przyznania nagrody pocieszenia. 
Kolejność osób na liście jest losowa i przyporządkowana przez system teleinformatyczny 
Organizatora w sposób automatyczny. W razie nawiązania połączenia z kolejną osoby z listy, 
osobie tej zostaje przyznana Nagroda.  

3. Przyznanie nagród pocieszenia następuje odpowiednio w sposób, opisany w ust. 2.  

 

§8 

Dane osobowe 

1. Administratorem Danych Osobowych zebranych w czasie Konkursu jest ARENA Finance Sp. 
z o.o. z siedzibą w Białymstoku, ul. Cieszyńska 3A lok. 307 - 309, 15 – 371 Białystok. 

2. Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe Pożyczkobiorców na mocy 
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000 z dnia 
2018.05.24) w celu realizacji zawartej umowy pożyczki, oraz zgodnie z przepisami 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych RODO) stosując niezbędne środki techniczne i 
organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodnie z odpowiednią do 
zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane 
osobowe Uczestników Konkursu przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, 
utratą czy uszkodzeniem.  

3. Uczestnicy Konkursu, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę i upoważniają 
Organizatora Konkursu do przetwarzania tych danych osobowych dla celów organizacji 
Konkursu, przekazania Nagród oraz innych prawnie usprawiedliwionych celów 
Organizatora. Pożyczkobiorca w każdym czasie ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie 
jego danych osobowych w celach uczestnictwa w Konkursie. Konsekwencją wycofania zgody 
będzie wykluczenie Pożyczkobiorcy z udziału w losowaniu Nagród, przewidzianych przez 
Organizatora.  
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4. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo do: 
a) żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także 
prawo do przenoszenia danych, 

b) wycofania udzielonej zgody, w przypadku przetwarzania danych osobowych na 
podstawie udzielonej zgody, nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania 
dokonanego przed jej cofnięciem, 

c) wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

5. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania 
danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania, lub ich 
usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z 
naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały 
pierwotnie zebrane. 

6. Administrator Danych Osobowych zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych, 
jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego 
obowiązujące przepisy prawa. 

7. Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Uczestnik Konkursu może dokonać 
poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na adres Administratora 

info@pozyczkaplus.pl bądź wyznaczonego Inspektora Ochrony Danych w Spółce na 
następujący adres e-mail: inspektor.ochrony.danych@aventusgroup.pl. 

 

§9 

Reklamacje 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane w formie pisemnej przez 
Uczestników na adres Organizatora, z dopiskiem „Konkurs”. 

2. Reklamacje powinny być sporządzone w sposób dający możliwość identyfikacji osób je 
składających, tj.: zawierać imię i nazwisko osoby oraz dokładny adres korespondencyjny, jak 
również opis i wskazanie przyczyny reklamacji. 

3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową niezwłocznie, nie później niż w 
terminie 14 dni roboczych od daty ich wpłynięcia. Organizator powiadomi o rozstrzygnięciu 
reklamacji w formie pisemnej na adres do korespondencji podany przez osobę zgłaszającą 
reklamację, ewentualnie w formie odpowiedzi na wskazany adres e-mail, w przypadku, gdy 
osoba składająca reklamację zawrze stosowny ku temu wniosek w treści Reklamacji.  

4. Postanowienia ust. 1 - 3 nie wyłączają roszczeń Uczestnika przewidzianych w powszechnie 
obowiązujących przepisach prawa.  
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§10 

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej Organizatora 
www.pozyczkaplus.pl. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. 

3. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim 
Uczestnika Konkursu, w szczególności odmówić mu przyznania Nagrody, jeżeli podjął w 
stosunku do niego uzasadnione podejrzenie działalności sprzecznej z Regulaminem. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie 
obowiązujące przepisy prawa. 

 

 

Daiva Redin  

Prezes Zarządu Arena Finance Sp. z o.o. 

http://www.pozyczkaplus.pl/

