Regulamin sprzedaży premiowej „pożyczka z bonusem”
§1 Organizator i czas trwania
1.

Niniejszy regulamin (dalej zwany „Regulaminem”) określa zasady przeprowadzenia sprzedaży
premiowej usługi pod nazwą „Pożyczka z bonusem”.

2.

Organizatorem sprzedaży premiowej „Pożyczka z bonusem” (Promocja) jest TAKTO Finanse spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Szczytnickiej 11, 50-382
Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: 0000595762, REGON: 020114060, NIP: 8951852770 (dalej TAKTO),
Kapitał zakładowy: 1 100 000,00 PLN opłacony w całości.

3.

Promocja trwać będzie od 24.06.2019 do 16.08.2019

4.

W przypadku podjęcia przez Organizatora decyzji o przedłużeniu okresu obowiązywania Promocji,
Organizator poinformuje Uczestników o tym na stronie internetowej Organizatora.
§2 Udział w promocji

1.

Udział w Promocji mogą brać wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do
czynności prawnych (zwane dalej Uczestnikami), które spełnią łącznie wszystkie następujące warunki
(dalej zwane ‘Warunkami”):
1.1.

w czasie trwania Promocji złożą poprawny i kompletny wniosek o pożyczkę gotówkową za
pomocą serwisów internetowych www.taktofinanse.pl.

1.2.

w procesie wnioskowania skorzystają z narzędzi wspierających ocenę klienta oraz jego
identyfikację: Kontomatik oraz Identt i otrzymają pozytywną decyzję kredytową,

1.3.

następnie, w czasie trwania Promocji, zawrą z TAKTO umowę pożyczki i nie odstąpią od niej,

1.4.

spłacą w terminie pierwszą ratę pożyczki.
§3 Nagroda

1.

Uczestnik, który spełni wszystkie Warunki wskazane w §2, jest uprawniony do otrzymania jednorazowej
premii („Nagrody”) w postaci bonów Sodexo o wartości 150 zł (słownie: stu pięćdziesięciu złotych).

2.

Weryfikacji spełnienia Warunków dokonuje Organizator. Weryfikacja spełnienia Warunków przez
Uczestników w danym miesiącu odbywa się każdorazowo na początku kolejnego miesiąca
kalendarzowego, nie później niż do 10 dnia każdego miesiąca.

3.

Nagroda zostanie przesłana do Uczestnika pocztą listem poleconym na adres korespondencyjny
wskazany podczas wnioskowania o pożyczkę, w terminie do 30 dni od stwierdzenia spełnienia przez
Uczestnika warunków Promocji.

4.

Za potwierdzenie odbioru Nagrody uznaje się potwierdzenie odbioru przesyłki. Dostawa nastąpi na
koszt Organizatora.

5.

Uczestnikowi nie przysługuje uprawnienie do żądania wymiany przyznanej Nagrody w ramach
Sprzedaży premiowej na inny prezent lub jego równowartość pieniężną.
§4 Reklamacje

1.

Uczestnik Promocji ma prawo do złożenia reklamacji.

2.

Wszelkie reklamacje związane z realizacją przez Organizatora postanowień niniejszego Regulaminu
można złożyć:
A)

w formie pisemnej - osobiście, w siedzibie Organizatora, albo przesyłką pocztową w rozumieniu
art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, wysłać listownie na adres
TAKTO Finanse spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ulica Szczytnicka 11, 50-382 Wrocław
z dopiskiem „Reklamacja – Promocja „Pożyczka on-line z bonusem”.

3.

B)

ustnie - telefonicznie albo osobiście do protokołu podczas wizyty klienta w siedzibie Organizatora;

C)

w formie elektronicznej na adres mailowy wskazany na stronie internetowej Organizatora.

O sposobie rozpatrzenia reklamacji Organizator powiadomi osobę, która ją zgłosiła – w postaci
papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji w terminie 21 dni od dnia jej zgłoszenia.
O zajętym stanowisku Organizator poinformuje zgłaszającego reklamację na piśmie.

4.

Reklamacja powinna zawierać imię nazwisko, nr klienta, adres zamieszkania składającego reklamację
oraz dokładny opis powodu reklamacji.

5.

Na wniosek zgłaszającego reklamację Organizator udzieli odpowiedzi pocztą elektroniczną.

6.

Organizator rozpatruje reklamację i udziela odpowiedzi bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie
30 (trzydziestu) dni od dnia jej otrzymania, przy czym do zachowania terminu wystarczy wysłanie
odpowiedzi przed jego upływem.

7.

W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie
odpowiedzi w terminie, o którym mowa powyżej, Organizator wyjaśni zgłaszającemu reklamację
przyczynę opóźnienia, wskaże okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy oraz
określi przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może
przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

8.

Niezależnie od powyżej wskazanych uprawnień Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia
powództwa do właściwego sądu.

§5 Dane osobowe

1.

Administratorem danych osobowych Uczestnika jest TAKTO Finanse spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Szczytnickiej 11, 50-382 Wrocław, wpisana
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod

numerem KRS: 0000595762, REGON: 020114060, NIP: 8951852770, kapitał zakładowy: 1 100 000,00
PLN opłacony w całości.
2.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes, w postaci
przeprowadzanej sprzedaży premiowej.

3.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji postanowień niniejszego Regulaminu m.in.
doręczenia Nagrody oraz ewentualnie w celu związanym z udzieleniem odpowiedzi na reklamację.

4.

Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia
lub ograniczenia ich przetwarzania.

5.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie
uzasadnionego interesu administratora, Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych. Uczestnikowi Sprzedaży premiowej przysługuje również prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

6.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w Promocji.

7.

Dane Uczestnika mogą być przekazywane: podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie
Administratora

m.in. dostawcom

usług

w

zakresie utrzymania systemów informatycznych,

przechowywania danych, usług pocztowych.
8.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu upływu przedawnienia roszczeń związanych z zawarciem
Umowy pożyczki lub z organizacją Promocji.

9.

Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez
email na adres iod@taktofinanse.pl oraz korespondencyjnie na adres siedziby Administratora danych.
§6 Pozostałe postanowienia

1.

Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Promocji

oraz do zmiany

niniejszego Regulaminu z przyczyn niezależnych od Organizatora. Wcześniejsze zakończenie
Promocji, jak również zmiany, o których mowa powyżej, nie mogą naruszać praw uprzednio nabytych
przez Uczestników Promocji. O wcześniejszym zakończeniu Promocji i wszelkich zmianach niniejszego
Regulaminu Organizator poinformuje na swojej stronie internetowej www.taktofinanse.pl/regulamin.
2.

Regulamin dostępny jest na stronie internetowej oraz w siedzibie Organizatora.

3.

Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem
zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

4.

Sądem właściwym do rozpatrywania sporów jest sąd właściwości ogólnej lub sąd właściwy dla miejsca
zamieszkania Uczestnika, jak też każdy inny sąd, którego właściwość wynika ze stosunku prawnego
łączącego Uczestnika z Organizatorem.

5.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 24.06.2019 roku.

