Regulamin promocji “50 zł na Allegro od LiveSmarter”
§1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin (dalej: “Regulamin”) określa warunki promocji pod nazwą ”50
zł na Allegro od LiveSmarter” (dalej: “Promocja”) organizowaną przez
wydawcę bloga LiveSmarter.pl, działającego pod firmą 3deals z siedzibą przy ul.
Reymonta 4, 32-065 Krzeszowice (dalej: “Organizator”).
2. Promocja przeprowadzana jest na stronie:
https://livesmarter.pl/190-zl-za-konto-w-ing-banku-slaskim (dalej: “Strona
promocji”) i polega na premiowaniu założenia Konta Direct lub Konta Mobi ING
Banku Śląskiego (dalej: “Konto z Lwem”).
3. Nagrodą w promocji są karty podarunkowe Allegro o wartości 50 zł (dalej:
“Nagroda”), których regulamin dostępny jest pod adresem:
https://allegro.pl/regulaminy/regulamin-kart-podarunkowych-serwisu-allegro-4G
DAboO2OFR
4. Promocja trwa od 1.06.2019 do 3
 0.06.2019 (dalej: “Czas trwania promocji”), przy
czym pula Nagród wynosi 200 sztuk. O wyczerpaniu puli Organizator
poinformuje na Stronie promocji.
§2 Uczestnicy promocji
1. Uczestnikami promocji mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające
pełną zdolność do czynności cywilnoprawnych, które nie były (ani nie są)
właścicielem, współwłaścicielem lub pełnomocnikiem jakiegokolwiek produktu
ING Banku Śląskiego (dalej: “Uczestnik”).
2. Uczestnikami nie mogą być osoby niebędące rezydentami Polski.
§3 Zasady promocji
1. W celu uzyskania prawa do Nagrody Uczestnik musi spełnić następujące warunki:
a. złożyć wniosek o Konto z Lwem wraz z kartą debetową (dalej: “Wniosek”)
za pomocą przekierowania udostępnionego na Stronie promocji w Czasie
trwania promocji;
b. zgłosić swój udział w Promocji w Czasie trwania promocji, za
pomocą formularza rejestracyjnego, do którego link będzie umieszczony
na Stronie promocji:
i. podając swoje imię i nazwisko,
ii. podając adres e-mail, na który trafi Nagroda, po spełnieniu
warunków Promocji,
iii. podając unikalny numer kliknięcia, który zostanie wygenerowany
na Stronie promocji lub pod adresem:
https://t.3deals.pl/get_click/?c=61

Uwaga: kod wyświetli się na tym samym urządzeniu i w tej samej
przeglądarce, z której złożono Wniosek!
iv. akceptując niniejszy Regulamin,
v. wyrażając zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu
przeprowadzenia Promocji przez Organizatora
c. podpisać umowę o Konto z Lwem (finalizując złożony wcześniej Wniosek)
nie później, niż do 10.07.2019.
d. wykonać transakcje bezgotówkowe kartą wydaną do Konta z Lwem na
min. 200 zł do 3
 1.07.2019
2. Wnioski o Konto z Lwem składane w inny sposób, szczególnie za pomocą
przekierowań umieszczonych w innych miejscach w internecie, nie będą brały
udziału w Promocji.
3. Wnioski złożone po Czasie trwania promocji i po umieszczeniu informacji o
wyczerpaniu puli promocji (określone w §1 ust. 4) nie będą brały udziału w
Promocji.

§4 Rozstrzygnięcie promocji
1. Wszyscy Uczestnicy, którzy spełni warunki opisane w §3, otrzymają Nagrodę
poprzez wiadomość e-mail podaną w formularzu rejestracyjnym do 3
 0.09.2019,
o ile ciągle będą posiadaczem Konta z Lwem.
2. Nagroda będzie ważna przez okres minimum 3 miesięcy.
3. Z Nagrody będzie można skorzystać jednorazowo, podczas zakupów w serwisie
Allegro.
§5 Postanowienia końcowe
1. Jeden Uczestnik może otrzymać tylko jedną Nagrodę.
2. W przypadku powstania obowiązku podatkowego podatek zostanie opłacony
przez organizatora.
3. Uczestnik ma możliwość złożenia reklamacji w ciągu 14 dni od terminu
otrzymania Nagrody za pomocą formularza kontaktowego umieszczonego na
stronie h
 ttps://livesmarter.pl/kontakt
4. Czas na rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora wynosi 30 dni.
5. Organizator jest Administratorem danych osobowych. Organizator będzie
przetwarzał dane osobowe Uczestników w zakresie potrzebnym do
przeprowadzenia promocji, na podstawie zgody wyrażonej podczas zgłaszania
udziału w Promocji.
6. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do danych, prawo ich poprawiania,
żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do
przenoszenia danych. Uczestnik może w każdym czasie cofnąć wyrażoną zgodę
na przetwarzanie danych, przy czym cofnięcie zgody przed wydanie Nagrody jest
równoznaczne z rezygnacji z uczestnictwa w Promocji.

