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REGULAMIN PROMOCJI DLA UCZESTNIKÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ  

W „FESTIWALU PASIBRZUCHA” 

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Regulamin określa warunki i zasady uczestnictwa przez Uczestnika w promocji oferowanej na Festiwalu PasiBrzucha 

(dalej jako: „Promocja”). 

2. Organizatorem Promocji, tj. przyrzekającym nagrodę, o której mowa w pkt. 1 Rozdziału I Regulaminu, w rozumieniu 

art. 919 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny jest PayEye sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu,  

ul. Zwycięska 43, 53-033 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd 

Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS 0000773560, NIP 8943138845, REGON 382724489, o kapitale zakładowym 10.800 PLN, adres poczty 

elektronicznej: kontakt@payeye.com, świadcząca usługi płatnicze jako mała instytucja płatnicza podlegająca 

nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego, wpisana do rejestru małych instytucji płatniczych prowadzonego przez 

Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem MIP42/2019 (dalej jako: „Organizator” lub „PayEye”). 

3. Promocja trwa od 02.07.2021 r. do 04.07.2021 r. lub do wyczerpania zapasów na Festiwalu PasiBrzucha 

organizowanego na terenie Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych przy ul. Zwycięskiej 2 we Wrocławiu (dalej jako: 

„Festiwal”).  

4. Celem promocji jest promowanie marki Organizatora, zachęcenie konsumentów do korzystania z Usługi Płatności 

PayEye oraz do korzystania z aplikacji mobilnej PayEye (dalej jako: „Aplikacja PayEye”) udostępnianej przez 

Organizatora Promocji. 

§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Uczestnikami Promocji mogą być wyłącznie osoby fizyczne – konsumenci w rozumieniu art. 22(1) ustawy z dnia  

23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2016 r., poz. 380) posiadające ograniczoną lub pełną zdolność do 

czynności prawnych, które: 

a. posiadają zarejestrowane konto w Aplikacji PayEye oraz mają zawartą umowę o świadczenie usługi płatniczej  

z PayEye lub w okresie trwania Promocji zarejestrują konto oraz zawrą umowę o świadczenie usługi płatniczej z 

PayEye zgodnie z Regulaminem płatności w PayEye dostępnym na stronie: www.payeye.com/regulamin-

platnika (dalej jako: „Regulamin płatności w PayEye”); 

b. posiadają zarejestrowany Wzorzec Biometryczny lub dokonają rejestracji Wzorca Biometrycznego u jednego z 

Partnerów PayEye bądź w punkcie PayEye dostępnym na Festiwalu. Lista Partnerów dostępna jest na stronie: 

www.payeye.com/lista-partnerow; 

c. dokonają zakupu kuponów, którymi można płacić na Festiwalu (dalej jako: „EyePass”) przy wykorzystaniu Usługi 

Płatności oferowanej przez PayEye; 

(dalej jako: „Uczestnicy”). 

§ 3 NAGRODY W PROMOCJI 

1. Uczestnikowi, który spełnia warunki określone w § 2 pkt. 1 Regulaminu, Organizator Promocji przyznaje rabat  

w wysokości 20% na zakup EyePass’ów. Warunkiem otrzymania rabatu jest dokonanie zakupu EyePass’ów przy 

wykorzystaniu Usługi Płatności oferowanej przez PayEye. 

2. EyePass’y można nabyć na Festiwalu w dedykowanym punkcie oznaczonym logiem PayEye lub w przedsprzedaży w 

punkcie Pasibus Dziadzio zlokalizowanym przy ul. Powstańców Śląskich 5 we Wrocławiu w dniach od 23.06.2021 r. 

do 27.06.2021 r. 

3. EyePass’y będą dostępne w nominałach w wysokości 20 zł i 50 zł, na zakup których Organizator udziela Uczestnikowi 

rabatu w wysokości 20%.  

4. EyePass’y o nominale 20 zł będą się składały z 10 żetonów o wartości 2 zł. EyePass’y  

o nominale 50 zł będą się składały z 10 żetonów o wartości 5 zł. EyePass’y oraz żetony można ze sobą łączyć.  

5. Finalny koszt jednego EyePass’a po rabacie w wysokości 20% wynosi: dla EyePass’a o wartości 20 zł – 16 zł, a dla 

EyePass’a o wartości 50 zł – 40 zł. 

6. Maksymalna wartość EyePass’ów, które może zakupić jedna osoba to 200 zł. Po udzielonym rabacie w wysokości 

20% kwota ta finalnie wynosi 160 zł. 

http://www.payeye.com/lista-partnerow


 

Strona 2 z 3 
Regulamin Promocji dla Uczestników biorących udział w „Festiwalu PasiBrzucha” 

7. EyePass’y uprawniają Uczestników Festiwalu do nabywania towarów i usług dostępnych u wystawców Festiwalu  

w dniach odbywania się Festiwalu. 

8. Uczestnik może wykorzystać do przeprowadzenia danej transakcji zarówno EyePass’y, jak i środki pochodzące  

z innych źródeł. 

9. W przypadku, gdy Uczestnik Festiwalu będzie chciał dokonać zakupu produktu, którego wartość przekracza wartość 

posiadanych EyePass’ów, pozostała część ceny produktu oferowanego przez wystawcę może zostać dopłacona 

gotówką lub kartą u danego wystawcy.  

10. W przypadku, gdy Uczestnik będzie chciał dokonać płatności EyePass’ami, których wartość przekracza cenę 

ofertowanego produktu, Uczestnik zostanie poinformowany przez wystawcę o braku możliwości wydawania reszty 

z EyePass’ów. Uczestnik ma wtedy możliwości dokonania zapłaty EyePass'em o niższej wartości przy jednoczesnej 

dopłacie brakującej różnicy gotówką lub kartą u danego wystawcy. 

11. W przypadku niewykorzystania EyePass’ów w dniach Festiwalu u wystawców, EyePass’y można wykorzystać do dnia 

31.08.2021 r. w punkcie Pasibus Dziadzio przy ul. Powstańców Śląskich 5 we Wrocławiu oraz w restauracji Naka 

Naka przy ul. Ołtaszyńskiej 92e/7 we Wrocławiu. 

12. Udział w promocji jest dobrowolny.  

§ 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszelkie pytania i wątpliwości związane z zasadami i realizacją Promocji należy kierować na adres mailowy: 

kontakt@payeye.com. 

2. Reklamacje dotyczące Promocji rozpatrywane będą w ciągu 30 dni od daty ich otrzymania i powinny zostać złożone 

na adres mailowy: kontakt@payeye.com. 

3. Uczestnik ma prawo zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie sporu do jednego z sądów polubownych działających 

przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej. Więcej informacji znajduje się na stronie UOKiK: 

https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php. Informujemy również  

o istnieniu platformy ODR (European Online Dispute Resolution platform), oraz możliwości wykorzystania jej w celu 

rozstrzygania sporów. Platforma jest dostępna pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr.  

4. Wszelkie spory wynikające z udziału w Promocji, nierozwiązane polubownie, rozstrzygane są przez właściwy 

miejscowo i rzeczowo sąd powszechny. 

5. Warunki Promocji są określone w Regulaminie. Wszelkie informacje o Promocji dostępne w materiałach 

reklamowych mają jedynie charakter informacyjny.  

6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

7. Regulamin Promocji dostępny jest na stronie internetowej Organizatora, w siedzibie Organizatora oraz na stronie 

internetowej Festiwalu. 

§ 5  INFORMACJA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji w jest PayEye z siedzibą we Wrocławiu, ul. Zwycięska 

43, 53-033 Wrocław. 

2. Dane osobowe Uczestników pozyskane w związku z niniejszą Promocją lub pozyskane w postępowaniu 

reklamacyjnym będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z Promocją, tj. w celu zapewnienia Uczestnikowi 

udziału w Promocji, zapewnienia zgodnego z przepisami prawa oraz Regulaminu przebiegu promocji oraz 

rozpatrywania reklamacji i dochodzenia ewentualnych roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przy czym 

realizacja Promocji zgodnie z przepisami prawa oraz Regulaminu, a także dochodzenie roszczeń jest prawnie 

uzasadnionym interesem realizowanym przez Organizatora. 

3. Dane osobowe będą przechowywane przez Organizatora przez czas trwania Promocji oraz do momentu 

przedawnienia ewentualnych roszczeń Uczestnika wobec Organizatora. 

4. Na zasadach określonych w przepisach prawa Uczestnikowi przysługuje prawo do żądania od Organizatora dostępu 

do danych osobowych Uczestnika, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.  

5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do żądania tych danych na podstawie 

obowiązujących przepisów. 
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6. W razie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi 

do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, 

www.uodo.gov.pl. 


