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Regulamin Promocji "Karta Dużej Rodziny” 

 

§ 1. Postanowienia ogólne 
 

1. Organizatorem „Karta Dużej Rodziny” jest Currency One SA, operator serwisu 

internetowykantor.pl, NIP: 7831684097 / REGON: 301920555, Sąd Rejonowy 

Poznań – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 

0000402723 (Organizator), umożliwiający korzystanie z usługi wymiany walut online 

poprzez serwis pod adresem https://internetowykantor.pl (Serwis). 

2. Uczestnikiem Promocji może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada 

pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna 

nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać 

prawa i zaciągać zobowiązania, posiadająca Rachunek Bankowy, która dokonała 

rejestracji w Serwisie. 

 

 

§ 2. Zasięg promocji 
 

1. Promocja trwa w okresie od dnia 27 lipca 2018 r. na czas nieokreślony, zwanym 

dalej "Okresem Trwania Promocji". Organizator ma prawo do skrócenia Okresu 

Trwania Promocji w przypadku rozwiązania umowy zawartej z ministrem 

właściwym do spraw rodziny dotyczącej przyznania rabatu, o którym mowa w par. 

4 poniżej. Organizator poinformuje o ewentualnym skróceniu Okresu Trwania 

Promocji stosownym komunikatem zamieszczonym na stronie internetowej 

Serwisu z 14-dniowym wyprzedzeniem. 

2. Uczestnikiem Promocji może być zarejestrowany Użytkownik Serwisu legitymujący 

się wydaną przez wójta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania członka 

rodziny wielodzietnej ważną Kartą Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 

5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1832, z późn. 

zm.), zwaną dalej "Kartą Dużej Rodziny". 

3. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne. Przystąpienie do Promocji następuje 

poprzez przesłanie za pośrednictwem Konta Użytkownika w Serwisie skanu Karty 

Dużej Rodziny wydanej imiennie Użytkownikowi Serwisu w formie dokumentu 

(karty tradycyjnej) i jest jednoznaczne z akceptacją treści Regulaminu oraz 
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wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia 

Promocji. Aby dodać dokument należy zalogować się do Panelu Klienta. W 

zakładce Ustawienia – W prawym dolnym rogu w sekcji „Twoje dane” należy kliknąć 

„Prześlij dokument”. Dozwolone typy plików: jpg, jpeg, pdf, docx, doc, tiff, otf. 

Maksymalny rozmiar plików to 10 mb. Ze względu na ograniczenia techniczne 

poświadczenie uprawnień osób posiadających Kartę Dużej Rodziny nie może 

nastąpić przy użyciu karty elektronicznej tj. oprogramowania dedykowanego dla 

urządzeń mobilnych, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie 

Dużej Rodziny. 

4. Promocja polega na przyznaniu Uczestnikowi: 

 

a) rabatu w wysokości 20 % marży pobieranej przez Organizatora od Uczestnika z 

tytułu transakcji zakupu lub sprzedaży przez Uczestnika euro (EUR), dolarów 

amerykańskich (USD) oraz funtów brytyjskich (GBP) za pośrednictwem Serwisu; 

b) rabatu w wysokości 40 % marży pobieranej przez Organizatora od Uczestnika z 

tytułu transakcji zakupu przez Uczestnika franków szwajcarskich (CHF) za 

pośrednictwem Serwisu 

 

5. Rabat, o którym mowa w ust 4 powyżej, przysługuje od momentu powiadomienia 

Uczestnika przez Organizatora o zarejestrowaniu w Serwisie Karty Dużej Rodziny 

przesłanej w sposób opisany w par. 3 powyżej. Organizator dokonuje 

powiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, wysyłając wiadomość 

email na adres zdefiniowany na Koncie Użytkownika. 

6. Promocja obejmuje wyłącznie transakcje przeprowadzone za pośrednictwem 

Serwisu w wyniku zleceń wymiany walut złożonych przez Uczestnika w Okresie 

Trwania Promocji. 

7. Obowiązkiem Uczestnika jest przestrzeganie zapisów Regulaminu oraz regulaminu 

Serwisu pod rygorem wykluczenia z uczestnictwa w Promocji. 

 
§ 3. Prawa i obowiązki Uczestników 
 

1. Obowiązkiem Uczestnika Promocji jest przestrzeganie zapisów niniejszego 

Regulaminu pod rygorem wykluczenia z uczestnictwa w Promocji, w sytuacji 

naruszenia postanowień Regulaminu lub innych norm ogólnych, takich jak zachowanie 
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niezgodne z obowiązującym prawem, normami współżycia społecznego i moralnymi, 

społecznie nieakceptowanymi oraz naruszającymi zasady netykiety. 

 
§ 4. Prawa i obowiązki Organizatora 

 
1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Promocji 

Uczestników, a w skrajnych przypadkach do blokowania uczestnictwa w Promocji 

tych Uczestników, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu. 
 

2. W przypadku zaistnienia siły wyższej lub innego zdarzenia, na które Organizator 

nie ma wpływu, Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia, skrócenia, 

zawieszenia, przerwania lub odwołania Promocji. W takim przypadku Organizator 

poinformuje Uczestników o powodach zaistniałych zmian i zaproponuje inną formę 

promocji, która nie pogorszy dotychczasowych warunków uczestnictwa, a w 

szczególności nie będzie oferować nagrody o mniejszej wartości lub gorszej 

jakości jak pierwotnie przyrzeczona. 

3. Organizator Promocji nie ponosi odpowiedzialności za: 
 

a) ewentualne problemy techniczne, w szczególności związane z działaniem 

dostawców usług internetowych, które mogłyby mieć wpływ na wypełnienie 

warunków uczestnictwa w Promocji, 
 

b) połączenia internetowe, w szczególności za przerwanie, zawieszenie lub 

zniekształcenie takiego połączenia mogących spowodować stratę lub zniszczenie 

treści przesłanych drogą elektroniczną, 

c) jakichkolwiek problemów wynikających z działania bankowych serwisów 

internetowych, szkody, jakie mogą wystąpić w systemach komputerowych 

Uczestników w związku z interakcjami z bankowymi serwisami internetowymi. 

 
 

§ 5. Dane Osobowe 
 

1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Currency One SA 

Currency One SA (NIP: 7831684097, REGON: 301920555, Sąd Rejonowy 

Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000402723), ul. Szyperska 14, 61-754 

Poznań. 
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2. Zakres danych przetwarzanych w ramach promocji jest równy zakresowi 

danych przetwarzanych w standardowych warunkach regulaminu usługi. 

3. Dane osobowe w ramach Promocji będą przetwarzane w związku z 

uczestnictwem Użytkownika w Promocji oraz przeprowadzenia ewentualnego 

procesu reklamacyjnego. 

4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami prawa, 

zwłaszcza z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 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). Szczegółowe informacje dotyczące 

przetwarzania danych osobowych, w tym obowiązków i uprawnień związanych 

z ich pozyskiwaniem i przetwarzaniem, zawarte są w informacji zamieszonej na 

stronie internetowe: https://internetowykantor.pl/polityka-prywatnosci/. 

 

§ 6.. Postępowanie reklamacyjne 
 

1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji w zakresie 

niezgodności przeprowadzenia Promocji z niniejszym Regulaminem. 

2. Zasady składania, obsługi oraz rozpatrywania reklamacji związanych z 

uczestnictwem w Promocji określone są w regulaminie serwisu 

Internetowykantor.pl dostępnym pod adresem: 

https://internetowykantor.pl/regulamin/  

3. Reklamacje kierowane za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres 

biuro@internetowykantor.pl oraz w formie pisemnej na adres siedziby 

Organizatora, należy składać z dopiskiem „Karta Dużej Rodziny”. 

4. Uczestnik w przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji, może wystąpić z 

powództwem do właściwego sądu powszechnego. 

5. Uczestnik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego 

sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń́ przed Stałym 

Polubownym Sądem Konsumenckim przy właściwym Wojewódzkim 

Inspektorze Inspekcji Handlowej. Szczegółowe informacje dotyczące 

rozstrzygania sporów konsumenckich, w tym o dostępie i procedurze 

rozstrzygania sporów znajdują się pod adresem: 

https://internetowykantor.pl/polityka-prywatnosci/
https://internetowykantor.pl/regulamin/
mailto:biuro@internetowykantor.pl
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https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php . Uczestnik będący 

Konsumentem ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy 

internetowej ODR, dostępnej pod adresem: 

http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Szczegółowe informacje o trybie 

zgłoszenia znajdują się pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr  

6. W przypadku wątpliwości interpretacyjnych Uczestnik powinien zwrócić się do 

Organizatora o wyjaśnienie postanowień regulaminu. 

https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
http://ec.europa.eu/consumers/odr/
http://ec.europa.eu/consumers/odr

