
Regulamin promocji “100 zł więcej na Allegro”

§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (dalej: “Regulamin”) określa warunki promocji pod
nazwą ”100 zł więcej na Allegro” (dalej: “Promocja”) organizowaną przez
wydawcę bloga LiveSmarter.pl, działającego pod firmą 3deals z siedzibą przy ul.
Prądnickiej 48/12, 31-202 Kraków (dalej: “Organizator”).

2. Promocja przeprowadzana jest na stronie:
https://livesmarter.pl/2100-zl-konto-firmowe-alior-bank (dalej: “Strona promocji”)
i polega na premiowaniu założenia iKonta Biznes Alior Banku w promocji z
premią na start (dalej: “Konto”).

3. Nagrodą w promocji są karty podarunkowe Allegro o wartości 100 zł (dalej:
“Nagroda”), których regulamin dostępny jest pod adresem:
https://allegro.pl/regulaminy/regulamin-kart-podarunkowych-serwisu-allegro-4G
DAboO2OFR

4. Promocja trwa od 11.06.2021 do 23.07.2021 (dalej: “Czas trwania promocji”).

§2 Uczestnicy promocji

1. Uczestnikami promocji mogą być wyłącznie przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy
z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r., poz. 646),
wykonujący działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, którzy od 11.06.2020 nie byli
posiadaczem ani współposiadaczem jakiegokolwiek produktu dla firm według
numeru NIP w Alior Banku (dalej: “Uczestnik”).

2. Uczestnikami nie mogą być firmy prowadzone poza terytorium Polski.

§3 Zasady promocji

1. W celu uzyskania prawa do Nagrody Uczestnik musi spełnić następujące warunki:
a. złożyć wniosek o Konto (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=381
Uwaga: kod wyświetli się na tym samym urządzeniu i w tej samej
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https://allegro.pl/regulaminy/regulamin-kart-podarunkowych-serwisu-allegro-4GDAboO2OFR
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przeglądarce, z której złożono Wniosek. Konieczne jest wyłączenie
wtyczek blokujących reklamy.

iv. akceptując niniejszy Regulamin,
v. wyrażając zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu

przeprowadzenia Promocji przez Organizatora
c. podpisać umowę o Konto w ciągu 30 dni od złożenia Wniosku
d. zapewnić wpływy na Konto na min. 500 zł w ciągu 60 dni od złożenia

Wniosku
2. Wnioski o Konto 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 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 30.11.2021,
o ile ciągle będą posiadaczem Konta.

2. Nagroda będzie ważna przez okres minimum 3 miesięcy.

§5 Postanowienia końcowe

1. Jeden Uczestnik może otrzymać tylko jedną Nagrodę.
2. Uczestnik ma możliwość złożenia reklamacji w ciągu 14 dni od terminu

otrzymania Nagrody za pomocą formularza kontaktowego umieszczonego na
stronie https://livesmarter.pl/kontakt

3. Czas na rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora wynosi 30 dni.
4. 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.

5. 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 rezygnacją z uczestnictwa w Promocji.

https://livesmarter.pl/kontakt

