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Regulamin akcji promocyjnej  

„Wymiana Gratis!” 

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady organizacji oraz prawa  

i obowiązki Uczestników akcji promocyjnej – sprzedaży premiowej pod nazwą „Wymiana Gratis!” 

(zwanej dalej „Akcją promocyjną”). 

2. Organizatorem Akcji promocyjnej jest Grupa TSO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 

w Poznaniu przy ul. Piątkowskiej 112a, 60-649 Poznań, wpisana do Rejestru prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS 0000265187, NIP: 9721145928, REGON: 30041636900000 (dalej 

„Organizator”). Organizator działa w imieniu własnym, na zlecenie „Point S Polska” Spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Młynarska 7, 01-205 Warszawa, 

wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Miasta 

Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000031555, NIP: 5252215085 , REGON: 017294416 (dalej „Zleceniodawca”). 

3. Akcja promocyjna organizowana jest w punktach serwisowych Point S, których lista stanowi załącznik 

nr 1 do niniejszego Regulaminu. Przez punkt serwisowy rozumie się zarówno sklepy stacjonarne jak i 

sklepy internetowe.  

4. Akcja promocyjna obejmuje okres od 1.11.2021 r. do 15.04.2022 r. (lub krótszy w przypadku 

wyczerpania puli 347 Nagród), dalej „Czas trwania Akcji promocyjnej”. We wskazanym okresie 

Uczestnicy mogą dokonać zakupu produktu promocyjnego oraz wypełnić formularz rejestracyjny. Przy 

czym wirtualną kartę podarunkową, o której mowa w § 4 ust. W Regulaminu, Uczestnik może 

aktywować najpóźniej do dnia 28.04.2022 r., a środki finansowe znajdujące się na karcie są dostępne 

dla Uczestnika przez okres 12 miesięcy od momentu aktywacji karty. 

5. Akcja promocyjna jest prowadzona w celu promocji opon NOKIAN TYRES sprzedawanych przez 

Zleceniodawcę.  

6. Niniejszą Akcją promocyjną objęty jest zakup każdego kompletu opon NOKIAN TYRES w rozmiarze 17” 

lub większym, dostępnego w Czasie trwania Akcji promocyjnej w punktach serwisowych Point S (dalej 

łącznie jako „Produkty promocyjne”). 

7. Akcja promocyjna wykorzystuje stronę internetową www.wymianagratis.pl (dalej zwaną 

„Platformą”).  

8. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 Kodeksu cywilnego.  

9. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki przeprowadzenia Akcji promocyjnej. Uczestnik, 

przystępując do Akcji promocyjnej, potwierdza, że zapoznał się z zasadami Regulaminu i wyraża zgodę 

na jego treść. 

 

§ 2. Uczestnictwo w Akcji promocyjnej 

1. Uczestnictwo w Akcji promocyjnej jest dobrowolne. 

2. Uczestnikami Akcji promocyjnej (zwanymi dalej „Uczestnikami”) mogą być wyłącznie osoby fizyczne, 

które ukończyły 18 lat, o pełnej zdolności do czynności prawnych, będące konsumentem w rozumieniu 

art. 221 Kodeksu cywilnego, dokonujące zakupu Produktów promocyjnych, zamieszkałe na terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej. 

3. W Akcji promocyjnej nie mogą brać udziału pracownicy, współpracownicy i zleceniobiorcy Organizatora, 

Zleceniodawcy oraz spółki Nokian Tyres Sp. z o.o. (KRS: 0000802806), jak również najbliżsi członkowie 

ich rodzin (przy czym, przez „najbliższych członków rodzin” rozumie się: małżonka, zstępnych, 
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wstępnych, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, pasierba, pasierbicę, zięcia, synową, 

rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów) oraz osoby współzamieszkujące z nimi.  

 

§ 3. Zasady Akcji promocyjnej 

1. Aby wziąć udział w Akcji promocyjnej należy w dniach od 01.11.2021 r. do 15.04.2022 r. (lub do 

wyczerpania puli Nagród w danym punkcie serwisowym Point S ) spełnić łącznie poniższe wymagania:  

a. kupić dowolny Produkt promocyjny,  

b. zachować czytelny, oryginalny dowód zakupu Produktu promocyjnego (przez dowód zakupu 

rozumie się oryginalny paragon fiskalny, w tym paragon elektroniczny, lub fakturę wystawioną 

na osobę fizyczną, nieprowadzącą działalności gospodarczej, w tym fakturę elektroniczną, 

dokumentujące dokonanie zakupu Produktu promocyjnego), na podstawie którego 

upoważniony pracownik Zleceniodawcy, wręcza Uczestnikowi kod autoryzacyjny uprawniający 

Uczestnika do odbioru Nagrody wraz z krótką instrukcją dotyczącą sposobu odbioru Nagrody, 

c. zapoznać się z postanowieniami Regulaminu (biorąc udział w Akcji promocyjnej, Uczestnik 

oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu oraz akceptuje jego treść), 

d. zarejestrować się na Platformie poprzez stronę internetową pod adresem 

www.wymianagratis.pl, wpisując w formularzu na stronie następujące dane: imię, nazwisko, 

e-mail, adres zamieszkania, numer PESEL, numer i seria dokumentu tożsamości, data ważności 

dokumentu tożsamości (są to dane niezbędne do odbioru Nagrody), 

e. potwierdzić zapoznanie się z Regulaminem oraz zaakceptować klauzule związane  

z przetwarzaniem danych osobowych. 

2. Po poprawnej rejestracji Uczestnika na Platformie Organizator dostarcza Uczestnikowi poprzez 

automatyczną wiadomość e-mail kod do wirtualnej karty podarunkowej, o której mowa w § 4 ust. 1 

Regulaminu. 

3. Uczestnik zobowiązany jest do regularnego sprawdzania, czy wiadomość e-mail  

od Organizatora nie trafiła do skrzynki mailowej Uczestnika zawierającej wiadomości zakwalifikowane 

jako SPAM. Organizator nie odpowiada za działanie skrzynki pocztowej Uczestnika,  

w tym umieszczenia wiadomości w folderze SPAM.  

4. Uczestnik we własnym zakresie aktywuje wirtualną kartę podarunkową, o której mowa w § 4 ust. 1 

Regulaminu, zgodnie z otrzymaną instrukcją. 

5. Czas na dokonanie aktywacji karty upływa z dniem 28.04.2022 r.  

6. Zleceniodawca decyduje o tym, ile kodów znajduje się w danym punkcie serwisowym Point S. Po 

wyczerpaniu puli kodów danego punktu serwisowego Point S, nie ma możliwości wzięcia udziału w Akcji 

promocyjnej. 

7. Uczestnik może zostać nagrodzony tylko raz w trakcie trwania Akcji promocyjnej. Nie ma możliwości 

wielokrotnego uzyskania Nagrody przez tę samą osobę, choćby kilkukrotnie spełniła ona wymagania 

określone w ust. 1 powyżej.  

8. Środki finansowe na wirtualnej karcie podarunkowej, o której mowa w § 4 ust. 1 Regulaminu, dostępne 

są dla Uczestnika przez okres 12 miesięcy od momentu aktywacji karty. Niewykorzystane w tym okresie 

środki przepadają. 

9. W przypadku skorzystania przez Uczestnika z prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, w 

przypadku zakupu Produktów promocyjnych w sklepie internetowym, w ciągu 14 dni od dnia otrzymania 

produktu, Uczestnik zachowuje prawo do zatrzymania Nagrody, przy czym sklep internetowy, dokonując 

zwrotu ceny, ma prawo potrącić z wierzytelności Uczestnika kwotę równą wartości otrzymanej przez 

niego Nagrody (tj. 150,00 zł), na co Uczestnik wyraża zgodę. Po dokonaniu potrącenia Uczestnik jest 

uprawniony do wykorzystania kodu autoryzacyjnego zgodnie z otrzymaną wcześniej instrukcją. 
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10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenie zwrotu ceny, o którym mowa w ust. 9 powyżej, 
w tym za potrącenie przez sklep internetowy z wierzytelności Uczestnika kwoty równej wartości 
otrzymanej przez niego Nagrody.  

11. Organizator Akcji promocyjnej zastrzega sobie prawo wykluczenia z udziału w Akcji promocyjnej, w tym 

również pozbawienia prawa do Nagrody osób, które wzięły udział w Akcji promocyjnej i nie spełniają 

warunków wskazanych w Regulaminie, a także w przypadku naruszenia przez Uczestnika zasad 

niniejszego Regulaminu. 

 
§ 4. Nagrody 

1. W Akcji promocyjnej przewidziano 347 nagród w postaci wirtualnych kart podarunkowych „Goodie” 

z doładowaniem o wartości 150,00 zł (dalej: „Nagrody”). Wartość jednej Nagrody wynosi 150,00 zł. 

W razie wyczerpania puli Nagród przed terminem wskazanym w §1 ust. 4 Regulaminu, Akcja promocyjna 

wygasa. 

2. Uczestnik Akcji promocyjne może uzyskać tylko jedną Nagrodę, niezależnie od liczby zakupionych 

Produktów promocyjnych. 

3. Uczestnikowi nie przysługuje prawo otrzymania ekwiwalentu rzeczowego lub pieniężnego w zamian za 

Nagrodę. Uczestnikowi nie przysługuje również prawo do przeniesienia prawa do Nagrody na inną osobę 

lub podmiot. 

4. Uczestnik traci prawo do Nagrody i przechodzi ona do dyspozycji Organizatora, jeśli: 

a. nie spełni któregokolwiek z warunków niniejszego Regulaminu,  

b. nie zarejestruje się na Platformie lub nie wypełni w sposób kompletny formularza, o którym 

mowa w § 3 ust. 1 lit. d Regulaminu do dnia 15.04.2022 r. 

 

§ 5. Zasady postępowania reklamacyjnego 

1. Reklamacje dotyczące Akcji promocyjnej powinny być kierowane w formie elektronicznej na adres e-

mail Organizatora: biuro@say24.pl, z dopiskiem/tytułem emaila „Akcja sprzedaży premiowej „Wymiana 

Gratis” – reklamacja”. Reklamacje przesłane z datą nadania wiadomości e-mail późniejszą niż 

31.05.2022 r. nie są rozpatrywane i uwzględniane. 

2. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 5 dni roboczych. Osoba składająca reklamację zostanie 

poinformowana o decyzji pocztą elektroniczną, wysłaną na adres e-mail, z którego nadesłano 

reklamację w terminie 2 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.  

3. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne, nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego  

od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego. 

Organizator nie wyraża zgody na pozasądowe rozwiązywanie sporów. 

4. Bieżące zapytania dotyczące Akcji promocyjnej można również kierować za pośrednictwem poczty 

elektronicznej na adres:  biuro@say24.pl wpisując w tytule maila „Akcja sprzedaży premiowej „Wymiana 

Gratis”  - zapytanie”. 

 

§ 6. Przetwarzanie danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych zawartych w formularzu, o którym mowa w § 3 ust. 1 lit. d 

Regulaminu, ewentualnej reklamacji i dalszej korespondencji reklamacyjnej, a także innych danych 

osobowych określonych Regulaminem potwierdzających spełnienie warunków udziału w Akcji 

promocyjnej oraz danych niezbędnych do wydania Nagrody jest Organizator, tj.: Grupa TSO Sp. z o. o. z 

siedzibą w Poznaniu, ul. Piątkowska 112a, 60-649 Poznań, wpisaną do Rejestru prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS 0000265187, NIP: 9721145928, REGON: 30041636900000 (zwaną dalej 

również jako „Administrator”). 
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2. Dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora zgodnie 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 (dalej „RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r.  

o ochronie danych osobowych, a także innych przepisów regulujących kwestie przetwarzania danych 

osobowych.  

3. Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie w celach związanych z organizacją  

i przeprowadzeniem Akcji promocyjnej, w szczególności w celu wydania Nagród oraz w celu 

przeprowadzenia ewentualnych postępowań reklamacyjnych. 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Akcji promocyjnej, w tym do 

wydania Nagród oraz rozpatrzenia ewentualnej reklamacji; zaś brak ich podania uniemożliwia udział 

w Akcji promocyjnej. 

5. Podstawą przetwarzania danych osobowych w celu: (i) organizacji i przeprowadzenia Akcji promocyjnej 

jest prawnie uzasadniony interes Administratora w postaci realizacji przez niego przyrzeczenia 

publicznego, jakie stanowi Akcja promocyjna (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), (ii) przeprowadzenia 

postępowania reklamacyjnego jest prawnie uzasadniony interes Administratora  

w postaci rozpatrzenia żądań reklamacyjnych Uczestników w celu ich rozwiązania na etapie 

pozasądowym (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), zaś  (iii) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi 

roszczeniami związanymi z Akcją promocyjną jest prawnie uzasadniony interes Administratora w postaci 

ustalenia, dochodzenia lub obrony przed tymi roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub innymi 

organami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

6. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez Administratora przez okres 6 lat liczony od 

chwili zakończenia Akcji promocyjnej, na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony przed 

ewentualnymi roszczeniami kierowanymi przeciwko Administratorowi. 

7. Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych 

osobowych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania nieprawidłowych i uzupełnienia niekompletnych 

danych osobowych, ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo ich przeniesienia do innego 

administratora danych, oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Ponadto, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, osoba ta ma także 

prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. 

8. Dane osobowe mogą być przekazywane przez Administratora podmiotom świadczącym usługi 

telekomunikacyjne, podmiotom świadczącym usługi księgowe, podmiotom świadczącym usługi IT  

i hostingowe, dostawcom systemów informatycznych, a ponadto właściwemu organowi skarbowemu, 

jak również mogą być przekazywane innym uprawnionym organom na podstawie odpowiednich 

przepisów prawa. 

9. Administrator nie przekazuje danych osobowych do żadnego państwa trzeciego ani organizacji 

międzynarodowej, w rozumieniu przepisów RODO.  

10. Administrator Danych Osobowych nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych. 

11. Dane osobowe nie będą przetwarzane przez Administratora w sposób zautomatyzowany, w tym nie 

będą podlegały profilowaniu. 

12. Celem uzyskania informacji lub złożenia oświadczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych 

przez Administratora, osoba, której dane te dotyczą, może przesłać odpowiednią korespondencję 

listownie na adres biura Administratora: ul. Piątkowska 112a, 60-649 Poznań, z dopiskiem „Dane 

osobowe” lub wiadomością elektroniczną (e-mail) na adres biuro@say24.pl.  
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§ 7. Postanowienia końcowe 

1. Rejestrację oraz wysłanie formularza, o którym mowa § 3 ust. 1 lit. d Regulaminu, uznaje się za 

równoznaczne z potwierdzeniem, że osoba, której formularz dotyczy, zapoznała się z treścią Regulaminu 

oraz akceptuje Regulamin w całości. 

2. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego.  

3. Organizator zapewnia Uczestnikom Akcji promocyjnej możliwość zapoznania się z treścią Regulaminu 

Akcji promocyjnej, w szczególności Regulamin w jego pełnym brzmieniu jest dostępny do wglądu dla 

Uczestników i wszystkich zainteresowanych na stronie www.wymianagratis.pl. 

 

Załączniki: 

1. Lista  punktów serwisowych Point S objętych Akcją promocyjną, 

2. Regulamin  korzystania z wirtualnych kart podarunkowych „Goodie”.



 

 

Załącznik nr 1. 

- Lista  punktów serwisowych Point S objętych Akcją promocyjną - 

 

1. Hurtownia Ogumienia i Akumulatorów Misiukiewicz Sp.J 

    ul. Suwalska 11 A 

    19-300 Ełk         

    tel. (0 87) 610 21 51                

    fax (087)  621  34 90    

    e-mail  t.misiukiewicz@wp.pl    

NIP 848-000-03-74 

REGON 790008544 

KRS 0000005661   

 

2. NOVAX – Auto Ogumienie Centrum J.D.M. Nowak Sp. J  

    ul. Madziarska 26  

    61-615 Poznań                                   

    tel. (0 61) 822 74 55 

    fax ( 0 61) 822 02 83 

    e-mail  dyrekcja@novax.poznan.pl  

NIP 972-10-53-149 

REGON 634415701  

 

3. Przedsiębiorstwo Handlowe „STANFEX” Stanisław i  Feliks 

Gołębiewscy Sp. jawna    

    (aktywny) 

     ul. Słowiańska 11c  

    75-846 Koszalin       

    tel./fax (0 94) 342 71 61      

    e-mail biuro@stanfex.com.pl    

NIP 669-04-07-164 

REGON 003812945 

KRS 0000067277 

 

4. PPH UNIGUM   (aktywny) 

Zbigniew Wrotek 

ul. Dworcowa 3d  

87-100 Toruń  

tel (0 56) 657 40 40                                                    

fax. (0 56) 657 40 41 

e-mail: unigum@unigum.pl                                                              

NIP 879-026-12-35 

REGON 870503351                                                                          

 

5. OPONET Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Sp. Jawna.   

     ul. Robotnicza 13   

     55-040 KOBIERZYCE    

     fax.(0 71) 311 12 45     

tel. (0 71) 311 11 86 

e-mail biuro@oponet.com.pl 

awilczura@poczta.onet.pl 

NIP 899-01-06-775        

REGON 006001928  

KRS 0000080139     

              

 

6. P H U P Motozbyt Sp. z o.o.    

     ul. Poleska 61                                                       

     15-467 Białystok  

     tel. (0 85) 664 70 00 

     fax. (0 85) 664 70 12  

     e-mail:  biuro@motozbyt-poleska.bialystok.pl  

NIP 542-020-12-97 

REGON 002347831 

KRS 0000123567                                                      

 

7. Hurtownia Artykułów Przemysłowych „Lak” Sp. jawna   

      ul. Cegielniana 30       

      43-300 Bielsko-Biała    

      tel. (0 33) 812 22 31 

      fax. (0 33) 815 85 92 

      e-mail: biuro.lak@point-s.pl 

NIP 547-004-79-58 

REGON 002406137 

KRS 0000005937 

 

8. TRUCK SYSTEM JERZY STOLORZ 

ul. Spacerowa 2b  

41-408 Mysłowice 

tel. (032) 222-45-95, 225-39-20           

fax. 222-38-75 

e-mail: stolorz@point-s.pl 

NIP 222-06-73-498 

REGON 273913163 

KRS 0000048878 

 

9. BATCAR SERWIS  S.C Kamil Nowicki, Ryszard Szymański 

       ul. Przyleśna 3 

       65-544 Zielona Góra 

       tel.: ( 91) 462-41-33 

       fax: (91) 462-41-33 

      NIP: 973-096-94-22. 

 

10.  OPONY – FABIAŃCZYK S.C.   

ul. Prosta 2c 

05-092 Łomianki 

tel/fax. (022) 751 53 00 

NIP 1181749391 

REGON 015804103 

 

12. Crakow Tyre Company Sp. z o.o. Sp.z k.a. 

ul.Wróblowicka 27 

30-698 Kraków 

NIP 945-21-88-509 

REGON 363117790 

 

 

13. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ,,AUTOKOMPLEKS” 

Zygmunt Filipek   

ul. Składowa 10 

24-100 Puławy 

tel.: 081 886 21 93 

fax: 081 886 50 50 

NIP 716-000-28-56 

REGON 004162509 

NR WPISU DO EWIDENCJI DZIAŁ. GOSP.: 10529/03 

 
 

14. Nowakowski & Szymański Sp. z o.o.      

      ul. Bociana 18        

      31-231 Kraków      

      tel. (0 12) 415 71 36 

      fax. (0 12) 420 14 00 

      e-mail: biuro@opony serwis.pl,    

NIP 676-10-15-314 

REGON 350675528 

KRS 0000207930 

 

15. ENIS Sp. z o.o. Sp. k. 

      ul. Bociana 18        

      31-231 Kraków      

      tel. (0 12) 415 71 36 

      fax. (0 12) 420 14 00 

NIP 945-21-88-455 

REGON 363096303 

KRS 0000 588626 

 

16. QUATRO Sp. Z o.o. Sp. komandytowa  

    ul. Kartuska 385 D 

    80-125 Gdańsk 

mailto:biuro@stanfex.com.pl
mailto:unigum@unigum.pl
mailto:awilczura@poczta.onet.pl
mailto:lakk@poczta.onet.pl


 

 

    tel.: ( 58) 322-11-27 

    NIP 583-31-70-303 

    REGON 222158982 

    KRS 0000522802 

 
17. HURTOWNIA OPON MISZTAL SPÓŁKA JAWNA 

ul. Chorzowska 114 

Świętochłowice 41-605,  

KRS 0000063222 

 

18. IWONA MISZTAL  

Świętochłowice 41-605, ul. Chorzowska 114 

NIP 6270018326 

REGON 271805937 

NR WPISU DO EWIDENCJI DZIAŁ. GOSP.: 7122 

 

19. AUTO OPONY Sp. z o.o.        

ul. Podleśna 52/35 

01-673 Warszawa 

REGON 015773928 

NIP 1181745803  

KRS 0000212545 

 

Adres prowadzonej działalności: 

ul. Wesoła 3F 

06-400 Ciechanów  

 

19. Sowada Sp. j.,  

       ul. Chwałowickiej 90 

44-200 Rybnik  

NIP 6423078389 

REGON 241093348 

KRS  0000318973  

 

20. Janusz Romanowicz „GUMO – HURT” 

ul. ks. Franciszka Marmo 11A 

05-230 Kobyłka 

NIP 125-003-22-72 

REGON 010835790 

 

21. GUMO-HURT Sp. z o.o. 

ul. ks. Franciszka Marmo 11A 

05-230 Kobyłka 

NIP 125-16-27-352 

REGON 147383889 

KRS 0000520125 

 

22. F.H.U. Inter Vulkanisier Jerzy Gibałka 

ul. Szosowa 20 

42-520 Dąbrowa Górnicza 

NIP 6290016916 

REGON 272006010 

NR WPISU DO EWIDENCJI DZIAŁ. GOSP.: 2115/89 

 

23. Serwis Ogumienia Janusz Lech 

ul. Oficerska 36 

43-143 Lędziny 

tel. 32 326-65-56 

NIP 6461015853 

REGON 272483677 

NR WPISU DO EWIDENCJI DZIAŁ. GOSP.: 486/92   

 

24. MAŃKA ŁUKASZ FIRMA LOTB 

ul. 1-goMaja 38a 

41-300 Dąbrowa Górnicza 

tel. 32 400-88-66 

 

Adres prowadzonej działalności: 

ul. Wojska Polskiego 36 

41-300 Dąbrowa Górnicza 

 

NIP 6292340555 

REGON 258444041 

NR WPISU DO EWIDENCJI DZIAŁ. GOSP.: 486/92   

 

 

25. OMEGA Group sp. z o.o.  

    ul. Tarnogórska 241 

    44-100 Gliwice      

                 

    tel (032)  231 40 13    

    e-mail  biuro@omega-auto.pl 

NIP 9691613890 

KRS 00005656543 

 

26. EUROTECH Michał Frydryk 

    ul. Tarnogórska 241 

    44-100 Gliwice      

                 

    tel (032)  231 40 13    

    e-mail  biuro@omega-auto.pl 

NIP 6311743309 

REGON 273849710 

NR WPISU DO EWIDENCJI DZIAŁ. GOSP.: I/4/2003 

 

27. MUSAGA Arkadiusz Łowiecki 
ul. Obozowa 1 

69-100 Słubice  

tel. 576999061 
e-mail:office@musaga.com 

NIP 5981502926  

REGON 211295911



 

 

Załącznik 2.  

Regulamin  korzystania z wirtualnych kart podarunkowych „Goodie” 

§ 1. Definicje 

Użyte w niniejszym regulaminie określenia pisane z wielkiej litery oznaczają: 
1) Aplikacja – aplikacja mobilna „goodie”, element Platformy; 

2) Bank - Bank Millennium Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
pod nr KRS: 0000010186, NIP: 526021931, REGON: 001379728, kapitał zakładowy w wysokości: 1 213 116 777,00 złotych (wpłacony w całości); 

3) Dane Karty – numer Karty Podarunkowej, data jej ważności oraz kod CVV2; 

4) Goodie - Millennium Goodie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Żaryna 2A, 02-593 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 

KRS 0000111389, nr NIP: 5251574764, kapitał: 500.000,00 zł, e-mail: kontakt@goodie.pl, świadcząca Usługę, będąca posiadaczem karty w rozumieniu 

Regulaminu Banku; 
5) Karta Podarunkowa – instrument płatniczy wydawany przez Bank pod postacią karty przedpłaconej w formie elektronicznej, której posiadaczem jest 

Goodie, udostępniany Użytkownikowi w Aplikacji i umożliwiający dokonywanie transakcji płatniczych w ciężar Środków Pieniężnych na Rachunku 

Karty;  
6) Platforma - internetowa platforma dostępna na stronie internetowej www.goodie.pl oraz w postaci Aplikacji; 

7) Portfel mobilny – usługa świadczona przez podmiot zewnętrzny współpracujący z Bankiem, umożliwiająca rejestrację w niej Karty Podarunkowej i 

dokonywanie nią transakcji płatniczych, np. Google Pay; 
8) Posiadacz Karty – Usługodawca, będący na podstawie umowy zawartej z Bankiem Posiadaczem karty w rozumieniu Regulaminu Banku; 

9) Rachunek Goodie – rachunek w PLN prowadzony dla Goodie przez Bank; 

10) Rachunek Karty – będący rachunkiem powiązanym z Rachunkiem Usługodawcy, rachunek techniczny w PLN, którego posiadaczem jest Usługodawca, 
służący do ewidencji i rozliczania Środków Pieniężnych, zwrotów, transakcji płatniczych oraz opłat i prowizji, z tytułu korzystania z Karty Podarunkowej, 

którego posiadaczem jest Goodie, będący Rachunkiem karty w rozumieniu Regulaminu Banku, powiązanym z Rachunkiem Goodie; 

11) Regulamin – niniejszy regulamin; 
12) Regulamin Banku – Regulamin wydawania i użytkowania kart podarunkowych Goodie - bankowość przedsiębiorstw w Banku Millennium S.A.; 

13) Środki Pieniężne – środki pieniężne wpłacane przez Zamawiającego do Goodie, w celu ich udostępnienia Użytkownikowi do wykorzystania za pomocą 
Karty Podarunkowej; 

14) Umowa – umowa pomiędzy Goodie a Zamawiającym lub Użytkownikiem, dot. świadczenia Usługi przez Goodie; 

15) Usługa – usługa w postaci udostępnienia Użytkownikowi Karty Podarunkowej w Aplikacji i umożliwienia mu wykorzystania za pomocą tej karty Środków 
Pieniężnych znajdujących się na Rachunku Karty, na warunkach określonych w Regulaminie Banku; 

 

16) Użytkownik – wskazana przez Zamawiającego osoba fizyczna, spełniająca warunki określone w Regulaminie, której została udostępniona przez Goodie 
do użytkowania Karta Podarunkowa; upoważniona przez Goodie do składania za jej pomocą dyspozycji dotyczących Środków Pieniężnych na Rachunku 

Karty, w ciężar i do wysokości tych środków; 

17) Zamawiający – osoba fizyczna, nie prowadząca działalności gospodarczej, będąca użytkownikiem Aplikacji lub przedsiębiorca, który przekazuje Środki 
Pieniężne do Goodie w celu umożliwienia ich wykorzystania przez Użytkownika za pomocą Karty Podarunkowej. 

18) Zamówienie – dokument podpisany przez Zamawiającego będącego przedsiębiorcą, określający parametry zamówienia dotyczącego Kart 

Podarunkowych, które mają zostać udostępnione przez Goodie pracownikom Zamawiającego lub innym wybranym przez niego osobom (np. ilość Kart 
Podarunkowych, wysokość limitów kart), stanowiący wraz z niniejszym regulaminem umowę pomiędzy Goodie a Zamawiającym dotyczącą Kart 

Podarunkowych.  

  
§ 2. Zamawiający nie będący przedsiębiorcą 

1. Zamawiający wpłacając Środki Pieniężne do Goodie, zleca Goodie świadczenie Usługi, a Goodie przyjmując Środki Pieniężne zobowiązuje się do jej 

świadczenia.  
2. Zamawiający może wnioskować o udostępnienie Karty Podarunkowej jedynie osobie innej niż on sam (Zamawiający). 

3. Usługodawca nie pobiera od Zamawiającego opłat za świadczenie usług określonych w Regulaminie. Zamawiający zobowiązany jest do ponoszenia opłat 

związanych z kosztami transmisji danych poprzez sieć Internet, związanych z korzystaniem przez Zamawiającego z Usługi. 
4. W celu wnioskowania o wydanie Karty Podarunkowej Użytkownikowi, Zamawiający musi: 

a. założyć konto użytkownika na Platformie (założenie konta jest niezależne od usługi, o której mowa w ust. 1, ale konieczne do skorzystania z niej), 

b. być zalogowany na Platformie,  
c. podać wskazane przez Usługodawcę dane Użytkownika, w szczególności numer telefonu Użytkownika zarejestrowany w Polsce, 

d. wybrać sposób transferu Środków Pieniężnych spośród dostępnych na Platformie oraz dokonać transferu.  

5. Transfer Środków Pieniężnych może nastąpić wyłącznie na Rachunek Goodie w jeden z następujących sposobów: 
a. Przelewem (w tym tych zlecanych za pośrednictwem usług płatności online),  

b. za pomocą usługi BLIK. 

6. Goodie, niezwłocznie po otrzymaniu Środków Pieniężnych od Zamawiającego, tworzy Rachunek Karty, przekazuje na niego Środki Pieniężne i udostępnia 
Kartę Podarunkową Użytkownikowi w Aplikacji, w celu jej aktywacji.  

7. Karta Podarunkowa jest udostępniana Użytkownikowi posiadającemu numer telefonu wskazany przez Zamawiającego, zgodnie z ust. 4 pkt. c., bez względu 

na dostarczone przez Zamawiającego informacje dodatkowe.  
8. Wyłącznie Goodie może dokonywać wpłat na Rachunek Karty. Po przekazaniu Środków Pieniężnych przez Zamawiającego zgodnie z ust. 4 i 5, Karta 

Podarunkowa nie może zostać doładowana przez inne podmioty niż Goodie. Środki pieniężne wpłacane na Rachunek Karty przez podmioty inne niż Goodie 

zostaną zwrócone na rachunek, z którego zostały wpłacone. 
9. Jedna wpłata Środków Pieniężnych dokonana przez Zamawiającego skutkuje udostępnieniem przez Goodie Użytkownikowi jednej Karty Podarunkowej, z 

limitem Środków Pieniężnych do wysokości tej wpłaty.  

10. Maksymalna kwota pojedynczej wpłaty Środków Pieniężnych przez Zamawiającego, i jednocześnie maksymalny limit jednej Karty Podarunkowej, wynosi 
500 zł. 

11. Zamawiający może dokonać wpłaty Środków Pieniężnych do wysokości limitu wskazanego przez Usługodawcę w Aplikacji lub też wpłaty w wysokości 

wskazanej przez Usługodawcę w Aplikacji, nie większej niż wskazana w ust. 10. Usługodawca może określić w Aplikacji łączny limit wpłat Środków 
Pieniężnych przez Zamawiającego do Usługodawcy. 

12. Jeden Zamawiający może wnioskować o wydanie nie więcej niż 5 Kart Podarunkowych w danym miesiącu kalendarzowym. W przypadku otrzymania 

Środków Pieniężnych przez Goodie i niespełnienia warunku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, środki te są zwracane przez Usługodawcę na rachunek 
Zamawiającego, z którego zostały one przelane lub inny w sposób uzgodniony z Zamawiającym. 

13. W przypadku nieaktywowania przez Użytkownika Karty Podarunkowej (zgodnie z § 3 ust. 2) w terminie 14 dni od dnia wpływu Środków Pieniężnych na 

Rachunek , Goodie na wniosek Zamawiającego zwraca Środki Pieniężne na rachunek Zamawiającego, z którego zostały one przelane lub inny w sposób 
uzgodniony z Zamawiającym. 

14. Podczas przekazywania Środków Pieniężnych do Goodie, Zamawiający może wybrać życzenia lub grafikę lub inną treść, w tym własną, która zostanie 
okazana w Aplikacji Użytkownikowi łącznie z informacją o otrzymaniu Karty Podarunkowej. W przypadku zamieszczenia przez Zamawiającego treści 

własnych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym (np. nagranie audio lub video, zdjęcie, tekst), do treści takich zastosowanie będą miały postanowienia 

Regulaminu korzystania z Platformy goodie.pl przez użytkowników, w szczególności w zakresie praw autorskich. 
 

mailto:goodie@goodie.pl


 

 

§ 3.  

Zamawiający będący przedsiębiorcą 

1. Zamawiający będący przedsiębiorcą może wnioskować o udostępnienie Karty Podarunkowej jedynie osobie innej niż on sam (Zamawiający), tj. swoim 

pracownikom lub innym wybranym przez siebie osobom. 
2. Usługodawca może pobierać od Zamawiającego będącego przedsiębiorcą opłaty określone w Zamówieniu lub niniejszym Regulaminie. 

3. Transfer Środków Pieniężnych od Zamawiającego może nastąpić wyłącznie na Rachunek Goodie w jeden z następujących sposobów: 

a. Przelewem (w tym tych zlecanych za pośrednictwem usług płatności online) 
b. za pomocą usługi BLIK. 

4. Goodie, niezwłocznie po otrzymaniu Środków Pieniężnych od Zamawiającego, jednakże z zastrzeżeniem ust. 7, tworzy Rachunek Karty, przekazuje na 

niego Środki Pieniężne i udostępnia Kartę Podarunkową Użytkownikowi w Aplikacji, w celu jej aktywacji.  
5. Goodie zobowiązuje się do świadczenia Usługi po dokonaniu przez Zamawiającego wpłaty na Rachunek Goodie całości Środków Pieniężnych, 

określonych w Zamówieniu. 

6. Termin rozpoczęcia świadczenia Usługi względem Użytkowników określa Zamówienie, przy czym Goodie zastrzega sobie prawo do świadczenia Usługi 
względem Użytkowników nie wcześniej niż 10 dniach od dnia otrzymania Zamówienia przez Zamawiającego.   

7. Po dokonaniu wpłaty, o której mowa w ust. 4, Goodie przekaże Zamawiającemu listę kodów aktywacyjnych, umożliwiających Użytkownikom aktywację 

Karty Podarunkowej w Aplikacji. Kody te zostaną przekazane Użytkownikom przez Zamawiającego. 
8. Karta Podarunkowa jest udostępniana Użytkownikowi który podał w Aplikacji kod aktywacyjny otrzymany od Zamawiającego. 

9. Kody aktywacyjne są jednorazowe i ważne przez okres wskazany w Zamówieniu. Zamawiający poinformuje Użytkownika o okresie ważności kodu 

aktywacyjnego. 
10. Wyłącznie Goodie może dokonywać wpłat na Rachunek Karty. Po przekazaniu Środków Pieniężnych przez Zamawiającego, Karta Podarunkowa nie może 

zostać doładowana przez inne podmioty niż Goodie. Środki pieniężne wpłacane na Rachunek Karty przez podmioty inne niż Goodie zostaną zwrócone na 

rachunek, z którego zostały wpłacone. 
11. Jedna wpłata Środków Pieniężnych dokonana przez Zamawiającego w celu zasilenia nimi Karty Podarunkowej dla danego Użytkownika, skutkuje 

udostępnieniem przez Goodie temu Użytkownikowi jednej Karty Podarunkowej, z limitem Środków Pieniężnych do wysokości tej wpłaty. 
12. Maksymalna kwota, którą może być zasilona jedna Karta Podarunkowa i jednocześnie maksymalny limit jednej Karty Podarunkowej wynosi 2000 zł. 

13. Z zastrzeżeniem ust. 14, w przypadku upływu okresu ważności kodu aktywacyjnego i braku aktywowania Karty Podarunkowej przez Użytkownika, Goodie 

nie zwraca Zamawiającemu Środków Pieniężnych przeznaczonych na zasilenie tej karty. 
14. Zamówienie może stanowić, że Goodie zwraca Zamawiająćemu Środki Pieniężne w przypadku określonym w ust. 13. W takim przypadku Zamówienie 

może również określać prowizję pobieraną przez Goodie za czynności operacyjne związane z przechowywaniem i zwrotem środków. Prowizja ta będzie 

potrącana z kwoty Środków Pieniężnych podlegających zwrotowi, chyba że w Zamówieniu określono inaczej. 
15. Zamówienie może określać również prowizję pobieraną przez Goodie z tytułu wydania i obsługi kodów aktywacyjnych. 

16. Prowizje, o których mowa w ust. 14 i 15 nie podlegają zwrotowi  w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy pomiędzy  Goodie a 

Zamawiającym dotyczącej Kart Podarunkowych. 
17. Zamawiający może za darmo wybrać życzenia lub grafikę lub inną treść, w tym własną, która zostanie okazana w Aplikacji Użytkownikowi łącznie z 

informacją o otrzymaniu Karty Podarunkowej w następującym zakresie: 

a. treści życzeń (do 120 znaków), 
b. wyboru szablonu grafiki lub animacji, z propozycji oferowanych przez Usługodawcę, 

c. wyboru koloru tła życzeń, z propozycji oferowanych  

18. Personalizacja materiałów graficznych, wykraczająca poza zakres określony w ust. 17, jest odpłatna. Szczegóły dotyczące odpłatności określone zostaną 
w Zamówieniu.  

19. W przypadku przekazania przez Zamawiającego treści własnych, o których mowa w ust. 17, jednocześnie z przekazaniem takich utworów, udziela Goodie 

bezpłatnej i nieograniczonej terytorialnie licencji na wykorzystywanie przekazanych Goodie przez Zamawiającego utworów, w rozumieniu ustawy z dnia 
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jak również znaków towarowych, w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo 

własności przemysłowej, w celu realizacji Usługi, w zakresie koniecznym do realizacji Usługi i na czas jej wykonywania. 

20. Zamawiający jest zobowiązany do: 
1) przekazywania kodów aktywacyjnych wyłącznie Użytkownikom o pełnej zdolności do czynności prawnych; 

2) prowadzenia rejestru Kart Podarunkowych przekazanych Użytkownikom. Rejestr powinien zawierać dane pozwalające na przyporządkowanie danej Karty 

Podarunkowej do Użytkownika, któremu karta została wydana oraz jego dane osobowe: imię, nazwisko, PESEL (lub datę urodzenia  
w przypadku braku numeru Pesel), państwo urodzenia, rodzaj, seria i numer dokumentu tożsamości, adresu zamieszkania; 

3) umożliwienie Bankowi lub Goodie wglądu do dokumentów, o których mowa  

w pkt. 2) lub niezwłocznego ich przekazania Bankowi lub Goodie po otrzymaniu dyspozycji Banku lub Goodie w tym zakresie. 
21. Zamawiający ponosi wszelkie konsekwencje, w szczególności finansowe, powstałe wskutek: 

1) niedopełnienia obowiązków określonych w ust. 20 powyżej oraz 

2) podania danych Użytkownika niezgodnych z rzeczywistością. 

22. W zakresie określonym w ust. 20, Zamawiający zobowiązuje się zwolnić Goodie od jakiejkolwiek odpowiedzialności względem osób trzecich oraz zwrócić 
Goodie wszelkie poniesione koszty, w tym zastępstwa prawnego, oraz zrekompensować straty, poniesione wskutek niedopełnienia obowiązków przez 
Zamawiającego. 

23. Zamawiający nie jest upoważniony do prowadzenia działalności  w zakresie pośrednictwa w sprzedaży kart przedpłaconych Banku lub sprzedaży kart 

podmiotom trzecim, chyba że zostało to uregulowane w umowie pomiędzy Goodie a Zamawiającym. 

24. Na wniosek Zamawiającego, zawarty w Zamówieniu, Goodie może ograniczyć możliwość realizacji płatności Kartą Podarunkową w zakresie: 
a) danej branży (w oparciu o MCC), 

b) danych sklepów stacjonarnych (w oparciu o ID terminali płatniczych) 

c) danego sprzedawcę (w oparciu o MID) 
25. Zamawiający zobowiązuje się do dostarczenia Goodie listy zawierającej wskazania MCC, TID i/lub MID, o których mowa w ust. 24, co najmniej na 10 

dni przed rozpoczęciem udostępniania Kart Podarunkowych Użytkownikom. 

§ 4. 

Użytkownik 

26. Goodie zobowiązuje się świadczyć na rzecz Użytkownika Usługę. Goodie nie pobiera od Użytkownika opłat za świadczenie Usługi,. Użytkownik 

zobowiązany jest do ponoszenia opłat związanych z kosztami transmisji danych poprzez sieć Internet, związanych z korzystaniem przez Użytkownika z 
Usługi. 

27. W celu aktywowania Karty Podarunkowej w Aplikacji, Użytkownik musi: 

a. założyć konto użytkownika na Platformie (założenie konta jest niezależne od usługi, o której mowa w ust. 1, ale konieczne do skorzystania z niej),  
b. być zalogowany w Aplikacji,  

c. posiadać link lub kod aktywacyjny przesłany przez Zamawiającego, 

d. podać kod weryfikacyjny wysłany na  numer telefonu Użytkownika, 
e. we wskazanych w Aplikacji przypadkach, zeskanować swój dowód osobisty  oraz zrobić sobie zdjęcie, w celu umożliwienia realizacji obowiązków 

wynikających z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu 

f. w przypadku korzystania z Kart Podarunkowych jedynie w sklepach stacjonarnych, Użytkownik musi posiadać w swoim telefonie włączony moduł 
NFC umożliwiający dokonywanie płatności zbliżeniowych oraz zainstalowaną aplikację Google Pay lub Apple Pay (w zależności od producenta 

urządzenia mobilnego). 

28. W przypadku, gdy Zamawiającym jest przedsiębiorca, Karta Podarunkowa może być aktywowana jedynie w okresie ważności kodu aktywacyjnego. Kod 
aktywacyjny oraz informację o okresie jego ważności przekazuje Użytkownikowi Zamawiający będący przedsiębiorcą. 



 

 

29. Użytkownikiem Karty Podarunkowej może być jedynie osoba powyżej trzynastego roku życia, nie będąca osobą zajmującą eksponowane stanowisko 
polityczne w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Użytkownikiem Karty 

Podarunkowej o limicie powyżej 200 zł może być jedynie osoba posiadająca dowód osobisty i posiadająca nr Pesel. W przypadku osób powyżej 13 roku 

życia, warunkiem korzystania z Karty Podarunkowej jest uzyskanie zgody jej przedstawiciela ustawowego.  
30. Karta Podarunkowa ma formę elektroniczną. Dane Karty Podarunkowej (tj. jej numer, data ważności, kod CVV2) znajdują się w Aplikacji.  

31. Użytkownik karty może zarejestrować Kartę Podarunkową w Portfelu mobilnym i dokonywać za jego pośrednictwem transakcji płatniczych Kartą 

Podarunkową, zgodnie z regulaminem właściwym dla tego Portfela mobilnego. Informacje dotyczące Portfeli mobilnych, w których możliwa jest 
rejestracja Karty Podarunkowej, dostępne są na stronie internetowej www.goodie.pl oraz w Aplikacji. 

32. Zasady korzystania z Karty Podarunkowej oraz dokonywania nią transakcji płatniczych określa Regulamin Banku.  

33. Karty umożliwiają wyłącznie dokonywanie transakcji bezgotówkowych dotyczących zakupu towarów i usług na terenie Polski z wyłączeniem kategorii:  
 

Kategoria punktu akceptujacego Kod 
MCC 

Opis kodu wg. Visa 

Kasyna, kasyna internetowe, gry losowe, 
zakłady bukmacherskie, loterie i 
totalizatory 

7995 Betting, Quasi-Cash Transactions containing 
online gambling 

Instytucje obsługujące przekazy i 
transfery pieniężne  

4829 Wire Transfer Money Orders 

Instytucje niefinansowe – dostarczające 
usługi płatnicze (stored value card 
purchase / load) 

6540 Non-Financial Institutions – Stored Value 
Card Purchase/Load 

Instytucje niefinansowe dostarczające 
usługi z zakresu przekazów pieniężnych, 
walutowych, obsługi kryptowalut i 
czeków podróżnych 

6051 Non-Financial Institutions – Foreign 
Currency, Non-Fiat Currency, Money Orders, 
Travelers Cheques, and Debt Repayment 

Instytucje finansowe dostarczające usługi 
płatnicze 

6012 Financial Institutions – Merchandise, 
Services, and Debt Repayment 

 
34. W przypadku nie aktywowania Karty Podarunkowej przez Użytkownika w terminie 14 dni od dnia wpływu Środków Pieniężnych na Rachunek 

Usługodawcy, Usługodawca postępuje w sposób określony w § 2 ust. 13. 

35. Użytkownik może dokonywać Kartą Podarunkową transakcji płatniczych w ciężar i do wysokości Środków Pieniężnych na Rachunku Karty, w imieniu i 
na rzecz Goodie. Użytkownik może dokonywać tych transakcji wyłącznie za pomocą Karty Podarunkowej.  

36. Transakcje płatnicze Użytkownika z wykorzystaniem Karty Podarunkowej oraz opłaty pobierane przez Bank od Goodie z tytułu korzystania przez 

Użytkownika z Karty Podarunkowej, obciążają Rachunek Karty. Każde obciążenie powoduje odpowiednie pomniejszenie Środków Pieniężnych 
dostępnych na Rachunku Karty, maksymalnie do wysokości Środków Pieniężnych dostępnych na tym rachunku.  

37. Wyłącznie Goodie może dokonywać wpłat na Rachunek Karty. Po przekazaniu Środków Pieniężnych przez Zamawiającego zgodnie z § 2 ust. 4 i 5, Karta 

Podarunkowa nie może zostać doładowana przez inne podmioty niż Goodie. Środki pieniężne wpłacane na Rachunek Karty przez podmioty inne niż 
Goodie zostaną zwrócone na rachunek, z którego zostały wpłacone. 

38. Karta Podarunkowa ma okres ważności 12 miesięcy, licząc od dnia aktywowania karty przez Użytkownika .  

39. Jedna wpłata Środków Pieniężnych dokonana przez Zamawiającego skutkuje udostępnieniem przez Goodie Użytkownikowi jednej Karty Podarunkowej, 
z limitem Środków Pieniężnych do wysokości tej wpłaty, chyba, że uzgodniono inaczej w Umowie.  

40. Użytkownik zobowiązany jest do: 

a. korzystania z Karty Podarunkowej zgodnie z postanowieniami Regulaminu, Regulaminu Banku oraz przepisami prawa, 
b. odpowiedniego zabezpieczania komputera lub urządzenia mobilnego, za pomocą którego korzysta z Karty Podarunkowej, m. in. poprzez: 

1) aktualizację systemu operacyjnego, 

2) stosowanie i aktualizowanie oprogramowania antywirusowego, 
3) stosowanie haseł zabezpieczających dostęp do komputera lub urządzenia mobilnego, wygaszaczy ekranu chronionych hasłem – szczególnie 

jeśli poza Użytkownikiem z urządzenia korzysta więcej osób, 

4) aktualizowanie Aplikacji, w przypadku wydania przez Goodie nowszej jej wersji. 
c. przechowywania i ochrony Karty Podarunkowej lub Danych Karty z zachowaniem należytej staranności, 

d. uniemożliwienia osobom nieuprawnionym dostępu do Aplikacji lub Karty Podarunkowej lub Danych Karty lub danych pozwalających na 

uwierzytelnienie lub autoryzację transakcji płatniczej za pomocą Karty Podarunkowej, 
e. niezwłocznego zgłaszania Goodie faktu utraty Karty Podarunkowej lub jej danych, w szczególności o kradzieży, zgubieniu lub zniszczeniu urządzenia 

mobilnego, na którym się znajdują, lub podejrzenia, iż w posiadanie Karty Podarunkowej lub Danych Karty mogła wejść osoba nieuprawniona,  

f. zmiany hasła do Aplikacji i Platformy w przypadku naruszenia lub podejrzenia naruszenia obowiązków określonych w pkt. b-e,  
g. zgłaszania Goodie nieautoryzowanych, niewykonanych lub nienależycie wykonanych transakcji płatniczych dokonanych Kartą Podarunkową, 

niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 13 miesięcy od dnia obciążenia Rachunku Karty albo od dnia, w którym transakcja miała być 

wykonana, 
h. nie podejmowania działań z wykorzystaniem Karty Podarunkowej na szkodę Goodie lub Banku lub innych podmiotów. 

41. Goodie nie ponosi odpowiedzialności za:  

a. skutki naruszenia przez Użytkownika postanowień ust. 40, 
b. nieautoryzowane, niewykonane lub nienależycie wykonane transakcje płatnicze, w przypadku niewykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 40 

pkt. g., 

c. za opłaty i prowizje pobierane przez podmioty inne niż Goodie lub Bank, od transakcji dokonanych Kartą Podarunkową, 
d. za ograniczenia w dokonywaniu transakcji Kartą Podarunkową, nałożone przez inne niż Bank lub Goodie podmioty akceptujące transakcje 

realizowane Kartą Podarunkową. 

42. Goodie może: 
a. odmówić świadczenia Usługi względem Zamawiającego lub Użytkownika, lub  

b. zablokować konto Zamawiającego lub Użytkownika na Platformie, lub 

c. uniemożliwić lub odmówić dokonania transakcji Kartą Podarunkową, 
d. zażądać dokonania przez Użytkownika przelewu weryfikacyjnego na 1 grosz na Rachunek Goodie, przy czym po dokonaniu weryfikacji kwota ta 

zostanie przekazana na Rachunek Karty, 

w przypadku: 
a. naruszenia lub obejścia prawa lub też uzasadnionego podejrzenia naruszenia lub obejścia prawa przez Zamawiającego lub Użytkownika, 

b. wątpliwości co do tożsamości Zamawiającego lub Użytkownika,  
c. wątpliwości co do autentyczności, legalności lub prawidłowości transakcji dokonanej Kartą Podarunkową lub której Użytkownik ma zamiar dokonać, 

d. uzasadnionych przyczyn związanych z bezpieczeństwem Karty Podarunkowej, 

e. niewypełnienia obowiązku wskazanego w § 4 ust. 27 pkt. e). 

43. Użytkownik może zgłosić zastrzeżenie Karty Podarunkowej Goodie lub Bankowi, po dokonaniu jego identyfikacji. W przypadku zgłoszenia zastrzeżenia 

Karty Podarunkowej wyłącznie Goodie, Goodie jest zobowiązany przekazać niezwłocznie informację o zastrzeżeniu Bankowi. Goodie może uzależnić 

zablokowanie Karty Podarunkowej od dokonania identyfikacji Użytkownika. 
44. W przypadku zastrzeżenia Karty Podarunkowej lub trwałej lub czasowej niemożliwości skorzystania z niej z przyczyn niezależnych od Użytkownika, 

Goodie może udostępnić Użytkownikowi nową Kartę Podarunkową, z limitem do wysokości Środków Pieniężnych znajdujących się na Rachunku Karty. 

45. Goodie nie jest stroną umów między Użytkownikiem a podmiotami, u których dokonuje zakupu towarów lub usług i nie odpowiada za  wykonanie tak 
zawartych umów oraz ich ważność. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z warunkami sprzedaży u ww. podmiotów przed dokonaniem zakupu.  

http://www.goodie.pl/


 

 

46. Goodie nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte działanie lub zaniechanie działania podmiotów, o których mowa w ust. 45, w szczególności za skutki 
prowadzenia przez nich działalności gospodarczej w momencie dokonywania zapłaty, posiadanie wymaganych prawem zezwoleń, jak również za odmowę 

przyjęcia zapłaty. 

47. Goodie nie ponosi odpowiedzialności za usługi i towary oferowane przez podmiot inny niż Goodie. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania 
przez podmioty, o których mowa w ust. 45, umowy zawartej pomiędzy nimi a Użytkownikiem, Użytkownik zwraca się z reklamacją do tego podmiotu, 

zgodnie z obowiązującą u niego procedurą reklamacyjną. 

48. Goodie nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie interfejsów oraz łączy telekomunikacyjnych, które nie są jego własnością lub nie są przez niego 
obsługiwane, w szczególności interfejsów służących do dokonywania zakupów przez Użytkownika. 

49. Goodie nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie urządzeń przenośnych, z których Użytkownik realizuje zakupy. Urządzenia te powinny spełniać 

wymogi i standardy przewidziane dla sieci telekomunikacyjnej, w której są wykorzystywane i powinny być użytkowane zgodnie z zaleceniami producenta. 
 

§ 5. Pozostałe postanowienia 

1. Goodie nie świadczy względem Zamawiającego lub Użytkownika usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych. 
Zamawiający lub Użytkownik, korzystając z usługi, o której mowa w § 2 ust. 1 lub § 3 ust. 1, nie staje się klientem Banku. Przystąpienie i korzystanie z 

Usługi nie jest związane z otwarciem i prowadzeniem rachunku płatniczego w rozumieniu przepisów o usługach płatniczych. 

2. Zamawiający lub Użytkownik nie może wykorzystywać Karty Podarunkowej w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, z 
zastrzeżeniem § 4. 

3. Goodie zobowiązany jest do świadczenia usług bez wad. 

4. Umowa jest zawierana w stosunku do każdej Karty Podarunkowej odrębnie i na okres ważności takiejkarty .  
5. Po upływie okresu ważności Karty Podarunkowej, Środki Pieniężne pozostałe na Rachunku Karty, nie są zwracane Użytkownikowi lub Zamawiającemu, 

przy czym w przypadku Zamawiającego będącego przedsiębiorcą, Zamówienie może zawierać odmienne postanowienia, w tym prowizję płatną na rzecz 

Goodie za zwrot tych środków na rzecz takiego Zamawiającego. 
6. Goodie nie udostępnia duplikatów lub zamienników Karty Podarunkowej lub kart zastępczych. 

7. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w ciągu 14 dni od przekazania Środków Pieniężnych do Goodie, chyba że w tym czasie Użytkownik aktywuje 
Kartę Podarunkową lub Goodie poniesie koszty związane z przygotowaniem i wdrożeniem do użytkowania Kart Podarunkowych dla Zamawiającego. 

Użytkownik ma prawo odstąpić od Umowy w ciągu 14 dni od jej zawarcia, o ile jeszcze nie została dokonana żadna transakcja płatnicza Kartą Podarunkową. 

Odstąpienie od Umowy jest równoznaczne z usunięciem Karty Podarunkowej z Aplikacji i zwrotem środków na rachunek Zamawiającego, z którego zostały 
przekazane Środki Pieniężne. Wzór odstąpienia od Umowy stanowi załącznik nr 1. 

8. W zakresie usług świadczonych przez Goodie, w tym w zakresie Usługi, w sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się: 

a. Regulamin korzystania z Platformy goodie.pl przez użytkownikówprzy czym postanowień tego regulaminu nie stosuje się względem Zamawiającego, 
jeżeli jest on przedsiębiorcą, 

b. powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. 

 
 

 

 
 

 

Załącznik nr 1 

Wzór formularza odstąpienia od umowy 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy)  

–Adresat: Millennium Goodie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Żaryna 2A, 02-593 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod 

numerem KRS 0000111389, nr NIP: 5251574764, kapitał: 500.000,00 zł, e-mail: goodie@goodie.pl 

–Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy kart podarunkowych dla klientów Goodie. 

–Data zawarcia umowy(*)/odbioru karty(*) 

–Imię i nazwisko konsumenta(-ów) 

–Adres konsumenta(-ów) 

–Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) 

–Data 

 

 

REGULAMIN KART PODARUNKOWYCH DLA KLIENTÓW GOODIE obowiązuje od 20 sierpnia 2020 r 


