Regulamin Konkursu AMBASADOR
§ I. Organizator
Organizatorem konkursu jest FIRST DATA POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie, Al.
Jerozolimskie 100, Sąd Rejestrowy dla m. st. Warszawy, nr KRS 0000061293, kapitał
zakładowy: 120.150.500 zł, kapitał wpłacony: 120.150.500 zł, NIP: 526-02-10-429, zwaną
dalej FDP lub Organizator.
§ II. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady organizacji Konkursu.
2. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Konkurs trwa w okresie od dnia 1 lipca 2019 r. do 30 wrzesnia 2019r i składa się z
trzech etapów:
Tabela 1
ETAP

Data
rozpoczęcia
I etap
01.07.2019
II etap
01.08.2019
III etap
01.09.2019
Zakończenie konkursu – 01.07.2019
nagroda główna

Czas
trwania
1 m-c
1 m-c
1 m-c
3 m-ce

Data
zakończenia
31.07.2019
31.08.2019
30.09.2019
30.09.2019

§ III. Warunki udziału w Konkursie
1. W Konkursie mogą wziąć udział wszystkie osoby, które chcą przekazać kontakt do
firmy potencjalnie zainteresowanej współpracą z FDP.
2. Przystąpienie do Konkursu jest dobrowolne.
3. Uczestnik przystępuje do Konkursu poprzez przekazanie kontaktu do firmy
potencjalnie zainteresowanej współpracą z FDP w obszarze usługi na akceptację kart
płatniczych lub obsługę płatności w Internecie.
4. Nadesłanie (jednego lub wielu) zgłoszenia/eń przez Uczestnika jest jednoznaczne z
potwierdzeniem woli uczestnictwa w Konkursie i akceptacją Regulaminu.
5. W ramach przystąpienia do Konkursu Uczestnik oświadcza, że:
a. w zgłoszonym punkcie/ach nie ma terminala/i płatniczego/ych FDP lub jest
terminal/e płatniczy/e innego operatora
b. sklep internetowy jest obsługiwany przez innego agenta bądź nie posiada
jeszcze obsługi płatności online.
6. Uczestnik przystępując do Konkursu powinien zapoznać się z treścią niniejszego
regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nim zasad jak
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również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w
Konkursie.
§ IV. Zasady zgłoszenia
1. W Konkursie bierze udział każde zgłoszenie zakończone podpisaniem umowy na
okres minimum 12 miesięcy, skutkującej instalacją terminala/terminali POS lub
wdrożeniem płatności online.
2. Dane potencjalnego klienta należy zgłosić drogą elektroniczną poprzez formularz na
stronie www.polcard.pl (zakładka ‘Strefa Klienta’).
3. Zgłoszenie powinno zawierać:
 Dane zarekomendowanego podmiotu
 nazwa firmy
 imię i nazwisko osoby kontaktowej
 numer telefonu do osoby kontaktowej
 nip
 Dane osoby rekomendującej:
 imię i nazwisko
 nazwa firmy
 adres mailowy
 prywatny numer telefonu kontaktowego
4. Zgłoszenie trafia do dedykowanego Zespołu w FDP, którego pracownicy weryfikują
kompletność zgłoszenia. Po weryfikacji zgłoszenie przekazywane jest do realizacji –
kontaktu handlowego i podpisania umowy. Za każdą podpisaną przez FDP z
podmiotem wskazanym w Zgłoszeniu umowę Uczestnik otrzymuje jeden punkt.
Punkty przyznawane są w dniu uruchomienia umowy z podmiotem wskazanym w
Zgłoszeniu.
5. Termin nadsyłania zgłoszeń dla poszczególnych etapów konkursu upływa zgodnie z
tabelą 1 – Data zakończenia poszczególnych etapów .
§ V. Nagrody, opodatkowanie
1. O zwycięstwie decyduje liczba uzyskanych przez Uczestników punktów
przyznawanych zgodnie z § IV ust. 4 Konkursu.
2. Nagrody przyznawane po zakończeniu każdego z etapów :
Pierwszych 100 uczestników konkursu, którzy zdobędą największą ilość punktów,
zostanie nagrodzonych dostępem do konta elektronicznego na platformie pod
adresem: www.polcard.openbenefit.pl umożliwiającego zakupy wszystkich dostępnych
tam ofert do wartości 100,00 zł (słownie: stu złotych), w tym również karty
przedpłaconej do wykorzystania w punktach akceptujących karty VISA/MasterCard.
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W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów przez kilku Uczestników, o
przyznaniu nagrody
decydować będzie wcześniejszy wpływ (data, godzina) do FDP ostatniego ze
zgłoszeń danego Uczestnika.
3. Nagroda główna na zakończenie konkursu :
Po zakończeniu trzech etapów konkursu przyznana zostanie jedna nagroda główna
w postaci dostępu do konta elektronicznego na platformie pod adresem:
www.polcard.openbenefit.pl umożliwiającego zakupy wszystkich dostępnych tam
ofert do wartości 200zł ( słownie: dwustu złotych) w tym również karty przedpłaconej
do wykorzystania w punktach akceptujących karty VISA/MasterCard. Nagroda ta
zostanie przyznana osobie, która zgromadzi największą ilość podpisanych umów w
czasie trwania Konkursu. W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów przez
dwie lub większą liczbę Uczestników, o przyznaniu nagrody decydować będzie
wcześniejszy wpływ (data, godzina) do FDP ostatniego ze zgłoszeń danego
Uczestnika.
4. Poza nagrodami wskazanymi w § V pkt. 2 i 3 zwycięzcy w Konkursie otrzymają dodatkową
nagrodę pieniężną. Od całej wartości nagród wskazanych w § V pkt. 2,3 i 4 Organizator
pobierze zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych, o którym mowa w art.
30 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych. Nagrody pieniężne przewidziane przez Organizatora nie będą wypłacone
nagrodzonym w Konkursie, lecz pobrane (potrącone) przez Organizatora celem pokrycia
zobowiązania podatkowego Uczestnika Konkursu. Płatnikiem podatku jest Organizator.

5. Organizator poniesie koszt dostarczenia Nagród z tytułu niniejszego Konkursu.
6. Organizator nie zwraca Uczestnikom żadnych kosztów związanych z ich
uczestnictwem w Konkursie.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieodebranie nagród przez laureatów
Konkursu, w przypadku gdy brak odbioru wynikł z przyczyn niezależnych od
Organizatora.
8. Dane umożliwiające dostęp do nagród zostaną przesłane na wskazany w zgłoszeniu
adres mailowy w terminie 10 dni od daty zakończenia poszczególnych etapów
Konkursu. Nagroda nie podlega zwrotowi ani wymianie na równowartość pieniężną.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewykorzystanie kwoty na koncie
elektronicznym, w przypadku, gdy wyniknęło to z przyczyn od niego niezależnych.
§ VI. Reklamacje
1. Reklamacje dotyczące Konkursu należy zgłaszać mailowo na adres
ambasador@firstdata.pl lub telefonicznie pod numer tel.: (22) 515 30 03 w terminie
7 dni kalendarzowych począwszy od daty publikacji wyników poszczególnych etapów
Konkursu. Reklamacje nadesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane.
2. Reklamacje rozpatrywane są wyłącznie przez FDP w terminie 30 dni od daty ich
wpływu do FDP. Odpowiedzi na reklamacje mogą być przekazywane pocztą
elektroniczną na adres email wskazany w reklamacji.
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3. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do
dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń przed Sądem powszechnym właściwym
miejscowo dla siedziby strony pozwanej. Reklamacje dotyczące kart przedpłaconych
należy zgłaszać do wydawcy kart, firmy Bonus Systems Polska S.A. pod numer tel.:
(22) 692 24 39.
§ VII. Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest First Data Polska
S.A. z siedzibą przy Al. Jerozolimskich 92, 00-807 Warszawa.
2. Uczestnik Konkursu podając swoje dane osobowe wyraża zgodę na ich przetwarzanie
przez administratora danych w celu realizacji Konkursu w tym w celu wydania Nagród
oraz w przypadku wygrania nagrody w celu publikacji imienia i nazwiska na liście
zwycięzców Konkursu. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych
Uczestnika Konkursu stanowią załącznik nr 1 do Regulaminu
3. First Data Polska S.A. jest administratorem danych osobowych potencjalnych
klientów zgłoszonych przez Uczestników zgodnie z § 4 Regulaminu Konkursu.
Uczestnik Konkursu rejestrując nowego klienta za pośrednictwem serwisu
internetowego Organizatora potwierdza, że jest uprawniony do podania jego danych
osobowych Organizatorowi oraz że przekazał potencjalnemu klientowi informacje, o
których mowa w załączniku nr 2 do Regulaminu Konkursu lub przekazał
potencjalnemu klientowi adres witryny internetowej na której First Data przekazuje
informacje dotyczące przetwarzania danych tj. www.polcard.pl/RODO. Ponadto podając
takie dane Uczestnik Konkursu potwierdza, że został upoważniony przez nowego
klienta do przekazania danych tego klienta Organizatorowi celem złożenia przez
Organizatora oferty handlowej.
§ VIII. Postanowienia końcowe
1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa Komisja w składzie: Kamil Samselski,
Digital Marketing Manager; Monika Kuldanek, Manager ds. Kontraktów ; Olga
Małecka, Manager ds. Komunikacji.
2. Niniejszy Konkurs nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi realizowanymi przez
Organizatora.
3. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie i oddziałach Organizatora, jak również
na stronie internetowej www.polcard.pl
4. Zasady przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie niniejszy regulamin. Wszelkie
materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.
5. W kwestiach nieobjętych regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz
innych ustaw.
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Załącznik nr 1 Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych Uczestnika
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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, Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016 (dalej: Ogólne
rozporządzenie o ochronie danych)
First Data Polska S.A. jako Administrator danych osobowych Akceptanta, będącego osobą
fizyczną (osoba, której dane dotyczą), podaje następujące informacje.
1. Dane dotyczące Administratora:
First Data Polska S.A., Al. Jerozolimskie 1002, 00-807 Warszawa, Sąd rejestrowy: Sąd
Rejonowy dla m. st. Warszawy, nr KRS 0000061293, kapitał zakładowy: 120 150 500 zł, (w
pełni opłacony), NIP: 526-02-10-429, wpisana do rejestru Krajowych Instytucji Płatniczych
pod numerem IP8/2013
dane kontaktowe: rodo@firstdata.com
2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji postanowień Regulaminu
Konkursu
3. Odbiorcami Państwa danych osobowych są:
- podmioty wspierające operacyjne wykonywanie Konkursu, takie jak: podmioty prowadzące
działalność pocztową i kurierską,
- podmioty z grupy przedsiębiorstw, do której należy Administrator,
- agenci, agencje reklamowe i inne podmioty promujące lub pośredniczące w sprzedaży
usług Administratora,
- podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe,
pomoc prawną, podatkową i rachunkową.
4. Wszelkie transfery Państwa danych osobowych odbywają się zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa, z zastosowaniem, w przypadku transferów do państw spoza obszaru UE,
Liechtensteinu, Norwegii i Islandii, na podstawie klauzul modelowych, a w przypadku
transferów pomiędzy spółkami z grupy First Data, do której należy Administrator, na
podstawie Wiążących Reguł Korporacyjnych First Data (BCR), zatwierdzonych przez organ
nadzoru właściwy w rozumieniu art. 51 RODO.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w Regulaminie konkursu, a w
zakresie związanym z obroną lub dochodzeniem roszczeń, do czasu przedawnienia roszczeń.
Administrator może przechowywać dane osobowe dłużej, ale stanie się tak wyłącznie z
uzasadnionych powodów, jeżeli prawo zezwala na takie przechowywanie.
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6. Przysługuje Państwu, w odniesieniu do Państwa danych osobowych, prawo do:
a) żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,
b) wycofania zgody w dowolnym momencie,
c) żądania od Administratora sprostowania danych osobowych,
d) żądania usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie,
e) żądania ograniczenia przetwarzania danych,
f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
g) żądania przenoszenia danych do innego administratora danych lub do Państwa (w
zakresie określonym art. 20 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
h) wniesienia skargi do Prezesa UODO w razie uznania, że przetwarzanie Państwa
danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych.

Podanie danych osobowych jest warunkiem udziału w Konkursie. Konsekwencją nie
podania danych osobowych uczestnika Konkursu jest odmowa realizacji przez
Administratora będącego Organizatorem Konkursu obowiązków wobec uczestnika, zgodnie z
Regulaminem konkursu.
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Załącznik nr 2 Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych potencjalnego
klienta
Zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 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 , Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016 (dalej:
Ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
First Data Polska S.A. jako Administrator danych osobowych Akceptanta, będącego osobą
fizyczną (osoba, której dane dotyczą), podaje następujące informacje.
1. Dane dotyczące Administratora:
First Data Polska S.A., Al. Jerozolimskie 100, 00-807 Warszawa, Sąd rejestrowy: Sąd
Rejonowy dla m. st. Warszawy, nr KRS 0000061293, kapitał zakładowy: 120 150 500 zł, (w
pełni opłacony), NIP: 526-02-10-429, wpisana do rejestru Krajowych Instytucji Płatniczych
pod numerem IP8/2013
dane kontaktowe: rodo@firstdata.com
2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:
- zawarcia i wykonania umowy o współpracy w zakresie obsługi i rozliczania transakcji
opłacanych kartami płatniczymi (dalej: Umowa), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych,
- wykonania obowiązków prawnych, ciążących na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1
lit. c ) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
- wynikającego z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, na
podstawie art. 6 ust. 1 lit f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), to jest:
(i) dla celu marketingu produktów własnych Administratora, w tym informowania o
punktach sprzedaży, gdzie może być dokonywana płatność kartą w wydawnictwach
reklamowych oraz przewodnikach dla posiadaczy kart i środków płatniczych organizacji kart
płatniczych.
(ii) w celu wykrywania nadużyć i zapobiegania im,
(iii) w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń,
(iv) dla celów tworzenia zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne
Administratora, co obejmuje raportowanie, badania marketingowe, planowanie rozwoju
usług, tworzenie modeli statystycznych,
(v) w ramach grupy przedsiębiorstw do której należy Administrator
dla celów
administracyjnych, a także do zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji.
3. Odbiorcami Państwa danych osobowych są:
- podmioty wspierające operacyjne wykonywanie Umowy, takie jak: obsługa techniczna
urządzeń i produktów służących realizacji Umowy, obsługa faktur, Call Center, obsługa
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platform do kontaktów z Akceptantem, podmioty prowadzące działalność pocztową i
kurierską,
- wydawcy kart płatniczych, organizacje płatnicze,
- podmioty z grupy przedsiębiorstw, do której należy Administrator,
- agenci, agencje reklamowe i inne podmioty promujące lub pośredniczące w sprzedaży
usług Administratora,
- podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe,
pomoc prawną, podatkową i rachunkową.
4.Wszelkie transfery Państwa danych osobowych odbywają się zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa, z zastosowaniem, w przypadku transferów do państw spoza obszaru UE,
Liechtensteinu, Norwegii i Islandii, na podstawie klauzul modelowych, a w przypadku
transferów pomiędzy spółkami z grupy First Data, do której należy Administrator, na
podstawie Wiążących Reguł Korporacyjnych First Data (BCR), zatwierdzonych przez GIODO.
5.Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania Umowy, a w zakresie
związanym z obroną lub dochodzeniem roszczeń, do czasu przedawnienia roszczeń.
Administrator może przechowywać dane osobowe dłużej, ale stanie się tak wyłącznie z
uzasadnionych powodów, jeżeli prawo zezwala na takie przechowywanie.
6. Przysługuje Państwu, w odniesieniu do Państwa danych osobowych, prawo do:
a) żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,
b) żądania od Administratora sprostowania danych osobowych,
c) żądania usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie,
d) żądania ograniczenia przetwarzania danych,
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
f) żądania przenoszenia danych do innego administratora danych lub do Państwa (w
zakresie określonym art. 20 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
g) wniesienia skargi do GIODO w razie uznania, że przetwarzanie Państwa danych
osobowych narusza przepisy o ochronie danych.
7. Podanie danych osobowych Akceptanta (klient FDP) jest wymogiem prawnym związanym
z przeciwdziałaniem terroryzmowi i praniu pieniędzy, a także wymogiem umownym.
Konsekwencją nie podania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia i wykonywania
Umowy.
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