Regulamin promocji “Dzień bez Długów on-line”

1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się promocja pod nazwą
“Dzień bez Długów on-line”.
2. Organizatorem promocji jest firma KRUK S.A. ul. Wołowska 8, 51-116 Wrocław,
NIP: 894-23-89-605, KRS: 0000240829; Kapitał zakładowy oraz wpłacony 18 971 811 PLN;
Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS,
zwany dalej „Organizatorem”.
3. Promocja prowadzona jest na stronach internetowych Organizatora przeznaczonych dla
jego klientów, tj.: e-kruk.pl i www.marzenia.kruk.eu.
4. Motywem przewodnim jest promocja Dnia bez Długów i kursu on-line ŻYJ BEZ DŁUGÓW,
zwanego dalej kursem, który jest dostępny na stronie: https://kurs.kruk.pl/. Kurs jest
dostępny po zarejestrowaniu się, czyli podaniu adresu e-mail.
5. Promocja rozpoczyna się w dniu 17.11.2020 r. poprzez ogłoszenie na stronach e-kruk.pl
i marzenia.kruk.eu. i trwa do 16.12.2020 r.
6. Promocja dotyczy klientów KRUK S.A., którzy zarejestrują się do kursu on-line ŻYJ BEZ
DŁUGÓW na stronie https://kurs.kruk.pl/ w dniach 17.11.2020 – 16.12.2020 roku i w tym
okresie ukończą całość kursu, tj. 12 lekcji on-line.
7. W promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora ani członkowie ich najbliższej
rodziny.
8. Pierwszych 40 uczestników promocji, którzy zarejestrują się do kursu on-line ŻYJ BEZ
DŁUGÓW na stronie https://kurs.kruk.pl/ w dniach 17.11.2020 – 16.12.2020 roku i w tym
okresie ukończą całość kursu, otrzyma kartę Sodexo o wartości 200 zł, umożliwiająca
zakupy online oraz w sklepach stacjonarnych. Lista sklepów dostępna jest na stronie
internetowej www.sodexo.pl.
9. Organizator zweryfikuje ukończenie kursu przez uczestników promocji w panelu
administracyjnym kursu.
10. 17.12.2020 roku przedstawiciel Organizatora poinformuje mailowo uczestników
wskazanych w punkcie 8 o objęciu ich promocją i poprosi o dane adresowe niezbędne do
przesłania karty Sodexo.
11. Uczestnik, który otrzyma informację o objęciu promocją, powinien udzielić odpowiedzi i
wskazać dane adresowe drogą mailową w ciągu 14 dni.
12. Jeśli uczestnik nie udzieli odpowiedzi i nie wskaże niezbędnych danych, Organizator jest
zwolniony z obowiązku przesłania karty Sodexo.
13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości odbioru karty Sodexo z
przyczyn leżących po stronie uczestnika promocji.
14. Karty Sodexo zostaną wysłane do uczestników pocztą lub kurierem w terminie 14 dni od
uzyskania adresu dostawy.
15. Karty Sodexo nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.
16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione przez Organizatora działania
Poczty Polskiej lub innej firmy dostarczającej przesyłkę.
17. Wartość karty Sodexo stanowi świadczenie otrzymane od Organizatora w związku z
reklamą oraz promocją Dnia bez Długów i korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego
od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od
osób fizycznych.
18. Udział w promocji jest dobrowolny.

19. Wszelkie pytania, reklamacje dotyczące udziału w promocji, jak i uwagi można zgłaszać
pod adresem: pr@kruksa.pl.
20. Udział w promocji jest dobrowolny.
21. Administratorem danych osobowych uczestnika promocji jest KRUK S.A. z siedzibą we
Wrocławiu, przy ul. Wołowskiej 8, 51-116 Wrocław. Uczestnik ma prawo wglądu do treści
swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest
dobrowolne. Uczestnik może zaktualizować swoje dane osobowe poprzez przesłanie
informacji na adres: pr@kruksa.pl. Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania
danych
osobowych
Uczestnika
znajdują
się
na
stronie
internetowej
https://kurs.kruk.pl/klauzula-o-danych-osobowych.
22. Udział uczestnika w promocji oznacza akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym
Regulaminie.
23. Niniejszy Regulamin będzie udostępniony na stronie internetowej pod adresem:
https://pl.kruk.eu/klienci/do-pobrania#tab25.

