
Regulamin Konkursu „SUPERKASA OD SUPERPARTNERS”
Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Konkursu „SUPERKASA OD SUPERPARTNERS”,
organizowanego przez Adepto sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku.

W  szczególności  Regulamin  niniejszy  określa  prawa  i  obowiązki  Organizatora  Konkursu  oraz
uczestniczących w nim osób. 

§ 1 
Definicje

1. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:        

1) Organizator  – Adepto sp. z o.o.  z siedzibą w Rybniku, przy ul. Raciborskiej 35A, 44-200
Rybnik,  wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS: 0000762240, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającą numer REGON: 382015132
oraz NIP: 6423215024, z kapitałem zakładowym w wysokości 150 000,00 zł;

2) Konkurs – niniejszy konkurs organizowany przez Organizatora; 
3) Kampania – kampanie o których mowa w § 3 ust. 3 Regulaminu;
4) Uczestnik/Wydawca –  osoba  fizyczna,  osoba  prawna  lub  jednostka  organizacyjna

nieposiadająca osobowości  prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca
działalność  gospodarczą  w  rozumieniu  art.  3  ustawy  z  dnia  16  marca  2018  r.  Prawo
Przedsiębiorców (Dz. U. 2018 poz. 646), przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 16
marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców (Dz. U. 2018 poz. 646), który jednocześnie posiada
aktywne  konto  Partnera  (w  rozumieniu  „Regulaminu  Programu  Partnerskiego
www.SUPERPARTNERS.pl”  udostępnianego  przez  Organizatora  pod  adresem:
https://adepto.hasoffers.com/pages/privacy_policy/c  w  Systemie  Partnerskim
www.SUPERPARTNERS.pl;

5) Regulamin – niniejszy Regulamin Konkursu;
6) RODO – Rozporządzenie 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).

2. W razie wątpliwości, uznaje się, że powyższe definicje odnoszą się również do ww. wyrażeń
pisanych w treści  niniejszego  Regulaminu  wielką  literą  w liczbie  mnogiej,  np.  Uczestnicy,
Wydawcy. 

§ 2
Postanowienia ogólne

1. Konkurs trwa od dnia 01.12.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.
2. Ostateczny raport wyników Konkursu zostanie indywidualnie wysłany do Uczestników drogą e-

mailową do dnia 28.02.2021 r. Konkurs zostanie rozliczony do dnia 28.02.2021 r.
3. Uczestnictwo w Konkursie jest całkowicie dobrowolne.
4. Celem Konkursu jest nagradzanie Uczestników, którzy w okresie trwania Konkursu wygenerują

przychód na poziomie minimum 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) netto. 
5. Uczestnik chcący wziąć udział w Konkursie, wyraża zgodę na udział oraz przetwarzanie danych

w celu wzięcia udziału w Konkursie oraz akceptuje niniejszy Regulamin. 
6. W Konkursie  nie  mogą uczestniczyć i  otrzymywać premii  pracownicy  lub współpracownicy

Organizatora. Za pracowników lub współpracowników uważa się wszelkie osoby wykonujące
pracę lub inne powtarzające się czynności na rzecz Organizatora niezależnie od podstawy na
jakiej ta praca lub współpraca jest wykonywana.

7. Uczestnikowi nie wolno cedować na inne osoby lub  podmioty zarówno praw i obowiązków
wynikających z uczestnictwa w Konkursie, jak i z nim związanych, w tym także prawa do
żądania wypłaty premii.

8. Zgłoszenie do udziału w Konkursie następuje wraz z chwilą wykonania przez Uczestnika 



jakiejkolwiek czynności, którą można uznać za formę promocji kampanii wskazanych w § 3 
pkt. 3 Regulaminu. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy Uczestnik osobiście przekaże 
Organizatorowi informację o tym, że nie zamierza uczestniczyć w Konkursie, mimo wykonania 
takich czynności. 

§ 3
Zasady nagradzania Uczestników

1. Jeżeli Uczestnik wygeneruje w okresie trwania Konkursu przychód na poziomie minimum 5
000,00  zł  (słownie:  pięć  tysięcy  złotych)  netto  otrzyma  dodatkową  premię,  w  wysokości
określonej ust. 2 poniżej. 

2. Jeżeli Uczestnik wygeneruje w okresie trwania Konkursu:

1) przychód na poziomie minimum 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) netto otrzyma
500,00 zł (słownie: pięćset złotych) premii netto,

2) przychód na poziomie minimum 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) netto – 1
000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) premii netto,

3) przychód na poziomie 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych) netto – 1 500,00
zł (jeden tysiąc pięćset złotych) premii netto.

3. Konkurs obejmuje wyłącznie ruch wysyłany na następujące Kampanie: 

1) „Getin Bank kredyt gotówkowy” [id 180],
2) „PKO BP kredyt gotówkowy” [id 170],
3) „Kasy Stefczyka z procesem online Kasa STF” [id 154],
4) „BNP Paribas kredyt gotówkowy” [id 39].

4. Każdy Uczestnik może otrzymać premie tylko jeden raz,  za całościowo zliczony osiągnięty
przychód wygenerowany zbiorczo z wszystkich Kampanii w okresie trwania Konkursu. Celem
wyjaśnienia  intencji  Organizator  podaje  poniższe  przykłady.

1) Przykład numer 1:
Pan X, Wydawca zarejestrowany w systemie partnerskim SUPERPARTNERS, działał w 
okresie od 01.12.2020 r. do 31.12.2020 r. na kampaniach: „BNP Paribas kredyt 
gotówkowy”, „Kasy Stefczyka z procesem online Kasa STF” oraz „PKO BP kredyt 
gotówkowy”. Ze wszystkich trzech kampanii wydawca wygenerował łączny przychód 
rzędu 16 500,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy pięćset złotych) netto. Zgodnie z 
postanowieniami Regulaminu Konkursu zostanie nagrodzony premią w wysokości 1 
500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) netto.

2) Przykład numer 2:
Pan Y, Wydawca zarejestrowany w systemie partnerskim SUPERPARTNERS, działał w 
okresie od 01.12.2020 r. do 31.12.2020 r. jedynie na kampanii kredytu gotówkowego 
„Getin Bank kredyt gotówkowy”. Przychód uzyskany z tej kampanii wyniósł 11 000,00 zł 
(słownie: jedenaście tysięcy złotych) netto. Zgodnie z postanowieniami Regulaminu 
Konkursu zostanie nagrodzony premią w wysokości 1 500,00 zł (słownie: jeden tysiąc 
pięćset złotych)  netto.

5. Stawki w Kampaniach obowiązują według indywidualnych ustaleń z Wydawcą (Uczestnikiem). 



§ 4
Komunikacja z Uczestnikami

1. Na  pisemną  prośbę  Uczestnika,  Organizator  udziela  wszelkich  informacji  dotyczących
funkcjonowania Programu. 

2. Prośby należy wysyłać pod adres: l.gierlotka@adepto.pl  .  

§ 5
Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące nieprawidłowości w realizowaniu Konkursu mogą być składane przez
Uczestników w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora przez cały
czas trwania Konkursu, jednakże nie później niż w terminie 21 dni od daty jego zakończenia
przez Organizatora.

2. O  zachowaniu  terminu  opisanego  punktem  poprzedzającym  Regulaminu,  decyduje  data
nadania reklamacji.

3. Reklamacje wpływające po zakreślonym powyżej terminie nie będą uwzględniane. 
4. Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację, w szczególności umożliwiające

udzielenie  odpowiedzi  na  reklamację,  zgodnie  z  postanowieniami  punktu  5  poniżej  oraz
zwięzły opis przedmiotu reklamacji.

5. Skutecznie złożone reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednakże nie później niż w
terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony
o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym najpóźniej w ciągu 7 dni od
daty rozpatrzenia reklamacji.

6. W  przypadku  nieuwzględnienia  reklamacji  Uczestnikowi  Konkursu  przysługuje  prawo  do
dochodzenia  roszczeń na zasadach  ogólnych określonych przez  powszechnie  obowiązujące
przepisy prawa.

§ 6
Dane osobowe

1. Organizator jest Administratorem danych osobowych Uczestników (w tym jego pracowników
lub  współpracowników).  Dane  osobowe  Uczestników  przetwarzane  są  zgodnie  z
obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych, w szczególności z RODO. 

2. Dane  osobowe  Uczestników  przetwarzane  będą  w  celu  wzięcia  udziału  w  Konkursie  na
podstawie zaakceptowanego Regulaminu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), jak również z uwagi na
ciążące  na  Organizatorze  obowiązki  prawne  (art.  6  ust  1.  lit  c  RODO)  oraz  prawnie
uzasadniony interes Organizatora (art. 6 ust 1. lit f RODO), którym jest np. komunikacja z
Uczestnikami Konkursu, ustalenie, dochodzenie i obrona przed ewentualnymi roszczeniami.  

3. Odbiorcami danych Uczestników mogą być podmioty:
1) wspierające  Organizatora w zakresie zarządzania  narzędziami  informatycznymi,  w tym

świadczące usługi hostingu,
2) świadczące usługi księgowe,
3) świadczące usługi marketingowe w imieniu Organizatora,
4) świadczące usługi windykacyjne,
5) świadczące usługi kurierskie,
6) organy  publiczne,  którym  dane  są  przekazywane  na  mocy  przepisów  prawa.

4. Dane  osobowe  Uczestników  nie  będą  przekazywane  do  państw  trzecich  ani  organizacji
międzynarodowych.  Nie  będzie  wobec  nich  stosowany  mechanizm  automatycznego
podejmowania decyzji.
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5. Podanie  przez  Uczestnika  danych  jest  dobrowolne.  W  przypadku  niepodania  danych  na
potrzeby udziału w Konkursie udział Uczestnika w nim nie będzie możliwy.

6. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia ich przetwarzania, a także przeniesienia swoich danych do innego, wskazanego
przez Uczestnika, administratora danych osobowych.

7. Uczestnik ma prawo  do wniesienia sprzeciwu – z przyczyn  związanych ze swoją szczególną
sytuacją –  wobec przetwarzania swoich danych osobowych w przypadku gdy przetwarzanie
oparte jest na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora
danych (Organizatora).

8. Jeśli  Uczestnik  uważa,  że  Administrator  danych  (Organizator)  przetwarza  dane  w  sposób
niewłaściwy, ma on prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych).

9. Dane Uczestnika będą przetwarzane przez okres uczestnictwa w Konkursie. Po tym czasie
dane będą przetwarzane wyłącznie przez okres oraz w zakresie dopuszczalnym przez przepisy
prawa,  w  szczególności  do  upływu  okresu  przedawnienia  roszczeń  Uczestnika  wobec
Organizatora.

10. Z uwagi na fakt pobierania od Uczestników danych osób trzecich, Organizator zastosuje się do
dyspozycji art. 14 RODO.

11. Aby  zapewnić  zgodność  przetwarzanych  danych  z  przepisami,  Organizator  wyznaczył
Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem: iod@adepto.pl 

§ 7
Postanowienia końcowe

1. Przed  przystąpieniem  do  Konkursu,  Uczestnik  powinien  zapoznać  się  z  Regulaminem.
Uczestnik  zobowiązuje  się  do  przestrzegania  określonych  w  nim  zasad,  jak  również
potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

2. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  wprowadzania  zmian  w  Regulaminie.  Każda  taka
zmiana będzie ogłaszana przez Organizatora z tygodniowym wyprzedzeniem. Obowiązująca
wersja  Regulaminu  znajduje  się  na  stronie  internetowej  pod  adresem
https://superpartners.pl/superkasa-od-superpartners

3. Uczestnik  zostanie  poinformowany  o  zmianach  niniejszego  Regulaminu,  jak  również
ozakończeniu Konkursu za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Uczestnika
adres e-mail. 

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie  zastosowanie  mają  odpowiednie
przepisy  prawa  obowiązującego  na  terenie  Rzeczpospolitej  Polskiej.  

Powyższy Regulamin obowiązuje od 01.12.2020.r. 
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