Regulamin „Go4Cash”
§1 Postanowienia ogólne
1. Organizatorem programu „Go4Cash”, zwanego dalej „Programem” lub
„Programem Go4Cash” jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy 47.665.426 zł wpłacony
w całości, NIP 526-030-56-44, REGON 011559486, zwana dalej
„Organizatorem”.
2. Program umożliwia Uczestnikom otrzymywanie Premii i korzyści w związku z
aktywnym korzystaniem z produktów, zakupem towarów lub usług w sklepach
internetowych Partnerów Programu za pośrednictwem Serwisu, a także udział w
konkursach na zasadach określonych w Regulaminie.
3. Program trwa od dnia 06.08.2018 roku do odwołania przez Organizatora na
zasadach określonych w § 9 ust. 4.
4. Program przeznaczony jest dla Uczestników, którzy spełnią warunki uczestnictwa
określone w Regulaminie.
5. Regulamin określa zasady funkcjonowania Programu, warunki uczestnictwa w
Programie, w tym prawa i obowiązki Uczestników oraz zasady korzystania z
Serwisu, za pośrednictwem którego prowadzony jest Program. Zastosowanie
znajdują obowiązujące przepisy prawa, z uwzględnieniem przepisów prawa
zapewniających ochronę konsumentów.
6. Regulamin Programu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie
Serwisu.
§2 Definicje
czynności, takie jak na przykład zakup, otwarcie produktu
finansowego,
polecenie produktu innej osobie fizycznej spełniającej warunki
określone w §3 ust. 1 Regulaminu, polecenie rejestracji Go4Cash,
które są wskazywane Uczestnikom przez Organizatora na Koncie
Uczestnika, których wykonanie uprawnia do naliczenia Premii.
oznacza profil Partnera dostępny dla Uczestników w ramach Serwisu, w
Karta Produktu
którym znajdują się informacje dotyczące oferty Partnera,
warunków przyznawania Premii oraz warunków, na jakich Partner
dokonuje sprzedaży określonych Produktów.
Aktywności

Konto

indywidualne konto Uczestnika w Serwisie, aktywowane po
rejestracji Uczestnika w Serwisie, umożliwiające identyfikację
Uczestnika oraz rejestrowanie aktywności Uczestnika realizowanych
w ramach Programu.

Link Uczestnika

Próg
minimalnej
wypłaty
Odbiorca
Polecenia

Organizator

Partner

Link udostępniony Uczestnikowi w Koncie przez Organizatora
przekierowujący do jednego z Produktów aktualnie powiązanych z
Kontem Uczestnika odsyłającego do strony docelowej (landing
page) Partnera.
minimalna suma wartości Premii jaką musi osiągnąć Uczestnik, aby
uzyskać wypłatę zgromadzonych środków;

osoba fizyczna, która a. wykonuje określoną Aktywność w Go4Cash na
skutek polecenia jej przez Uczestnika, lub b. rejestruje się w Programie
na skutek jego polecenia przez Uczestnika za pośrednictwem
przesłanego tej osobie Linku Uczestnika.
Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732
Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał
zakładowy 47.665.426 zł wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44,
REGON 011559486.
oznacza podmiot, który zawarł umowę o współpracy z Organizatorem na
mocy, której oferuje Uczestnikom towary lub usługi w ramach Programu.

Polecenie

rekomendacja przez Uczestnika konkretnego Produktu, za
pośrednictwem Linku Uczestnika, w efekcie której następuje
zawarcie przez Odbiorcę Polecenia umowy o ten Produkt.

Polecenie
Programu

rekomendacja przez Uczestnika innej osobie fizycznej przyłączenia się
do Programu, która to osoba nie była dotychczas Uczestnikiem
Programu;

Premia

przyznawana Uczestnikom przez Organizatora określona kwota w PLN
w związku z promocją Serwisu / Programu oraz w związku z
w y k o n a n i e m przez Uczestnika określonych Aktywności tj.
wykorzystaniem określonych Produktów lub ich Poleceniem,
podlegającą wymianie na pieniądze lub rabaty na zasadach
określonych w Regulaminie i Karcie Produktu.

Produkt

usługa finansowa lub niefinansowa oferowana przez Partnerów lub
Organizatora.

Program

Przedsięwzięcie pod nazwą „Go4Cash” skierowane do osób
fizycznych, polegające na wykorzystaniu Produktów lub ich
Polecaniu, w celu zdobywania przez Uczestników Premii oraz
pozyskiwania nowych
Uczestników.

Regulamin
RODO

oznacza niniejszy regulamin.
Rozporządzenie nr 679/2016 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
2 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w
z w i ą z k u z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/4/WE.

Serwis

oznacza stronę internetową identyfikowaną domeną go4cash.pl, której
administratorem jest Organizator, za pośrednictwem, której
prowadzony jest Program.

Uczestnik

oznacza osobę biorącą udział w Programie, spełniającą warunki
określone w § 3 Regulaminu.

Umowa

zawierana pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem umowa o
przystąpieniu do Programu, na warunkach określonych w Regulaminie.

Usługi

oznacza usługi świadczone drogą elektroniczną przez Organizatora
polegające na umożliwieniu Uczestnikom dostępu do Serwisu i
zbierania oraz otrzymywania Premii na zasadach określonych w
Regulaminie,
szczegółowo określone w § [4] Regulaminu
§3 Warunki udziału

1. Uczestnikami Programu mogą być pełnoletnie osoby, posiadające pełną zdolność
do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
będące konsumentami, tj. dokonujące w związku z Programem i w ramach
Programu czynności prawnych niezwiązanych bezpośrednio ze swoją działalnością
gospodarczą lub zawodową, a które zarejestrują się w Serwisie i zaakceptują
warunki Regulaminu.
2. Aby stać się Uczestnikiem należy zarejestrować się w Serwisie. Rejestracja
następuje przez:
a. wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego w Serwisie poprzez
podanie wymaganych danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko,
adres e - mail;
b. ustalenie loginu i hasła do Konta; Uczestnik zobowiązuje się zachować
w poufności swój login i hasło; w przypadku powzięcia informacji o
nieautoryzowanym użyciu Konta przez inną osobę, Uczestnik zobowiązany

jest niezwłocznie powiadomić o powyższym Organizatora, wnosząc o
zablokowanie Konta;
c. zapoznanie się z Regulaminem i zaznaczenie oświadczenia o
akceptacji Regulaminu.
3. Po dokonaniu rejestracji, Uczestnik dokonuje aktywacji Konta, poprzez kliknięcie w
link aktywacyjny przesłany przez Organizatora w wiadomości e-mail na adres
wskazany w sposób określony w ust. 2 powyżej.
4. Uczestnikami Programu nie mogą być pracownicy Organizatora, osoby, które
współpracują z Organizatorem na podstawie umów cywilnoprawnych oraz
osoby związane z przygotowaniem i obsługą Programu, jak również najbliżsi
członkowie rodzin powyżej wskazanych osób. Przez najbliższych członków rodziny
rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków
rodzeństwa, rodziców małżonków, rodzeństwo małżonka, zstępnych rodzeństwa i
zstępnych rodzeństwa małżonka i osoby pozostające w stosunku
przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu.
5. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad,
j a k również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają do
udziału w Programie.
6. Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne. Uczestnik Programu zobowiązany jest
przestrzegać Regulaminu.
7. Każdy Uczestnik może założyć i posiadać w Serwisie tylko jedno Konto.
§ 4 Premie
1. Premie przyznawane są za następujące Aktywności:
a. Rejestrację dokonaną przez Uczestnika zdefiniowanego w §3 Regulaminu
dokonaną od 06.08.2018 do 31.08.2018 nagradzana jest Premią w wysokości
50 PLN.
b. Aktywności podstawowe polegające na wykorzystaniu określonych Produktów
opisane w § 5 Regulaminu;
c. dokonanie skutecznych Poleceń opisanych w § 6 Regulaminu;
d. dodatkowe Aktywności uprawniające do otrzymania Premii przez Uczestnika z
tytułu dodatkowych promocji ogłoszonych w Serwisie i opisanych w
zakładce „Promocje”.
§5 Aktywności polegające na wykorzystaniu Produktów
1. Informacje dotyczące Aktywności podstawowych polegających na wykorzystaniu
określonych Produktów oraz przysługujących za ich wykonanie Premii, znajdują
się w

poszczególnych Kartach Produktu. Aktywnościami podstawowymi są między
innym: dokonanie zakupu w sklepie internetowym, zawarcie umowy o produkt
finansowy jak np. konto, lokata lub kredyt, wypełnienie formularza na stronie
docelowej Partnera, polecenie produktu innej osobie fizycznej spełniającej
warunki określone w §3 ust. 1 Regulaminu lub polecenie rejestracji w Go4Cash.
2. Aktywności polegające na wykorzystaniu określonych Produktów, za których
wykonanie Uczestnik otrzyma Premie, są oznaczone w odpowiedni sposób
informujący o możliwości przyznania za daną Aktywność Premii.
§6 Polecenia
1. Skuteczne Polecenie określonego Produktu w ramach Programu przez Uczestnika
będzie nagrodzone poprzez przyznanie mu odpowiedniej Premii, zgodnie z
informacją dostępną w Karcie Produktu. Skuteczne Polecenie ma miejsce w
momencie, gdy Odbiorca Polecenia wykona określoną Aktywność związaną z
ofertą lub produktem korzystając z Linku Uczestnika i spełni warunki dostępne
w Karcie Produktu lub poleci innej osobie rejestrację w Go4Cash
2. Organizator wynagradza Uczestnika za skuteczne Polecenie Programu przez
Uczestnika Odbiorcy Polecenia, który to przystąpi do Programu poprzez
dokonanie Rejestracji przez Link Uczestnika. Uczestnik polecający otrzymuje 10%
wynagrodzenia przyznawanego nowemu Uczestnikowi, od dnia dokonania
Rejestracji przez Odbiorcę Polecenia.
3. Jeżeli Odbiorca Polecenia skorzysta z Polecenia tego samego Produktu, oferty lub
Polecenia rejestracji w Go4Cash od więcej niż jednego Uczestnika, w
momencie naliczania Premii brana pod uwagę będzie ta Aktywność, która
skutkowała spełnieniem warunków dostępnych w karcie produktu lub oferty
takich jak zakup, otwarcie produktu finansowego, polecenie produktu innemu
człowiekowi, polecenie rejestracji w Go4Cash. W przypadku części ofert lub
Produktów możliwe jest skorzystanie z oferty lub Produktu kilkukrotnie, jeżeli
w karcie produktu nie ma zawartych informacji o takich ograniczeniach.
4. Premie finansowe z tytułu Polecenia nie będą przyznawane Odbiorcom Polecenia
za wykonanie aktywności tego samego rodzaju spoza oferty Programu.
5. Informacje dotyczące Produktu znajdują się w Karcie Produktu i przy użyciu
odpowiedniej ikony informują o możliwości przyznania Premii z tytułu
Polecenia.
6. Odbiorca Polecenia musi skorzystać z Linku Uczestnika. Wykorzystanie przez
Uczestnika który dokonuje Polecenia lub Polecenia Programu i Odbiorcę
Polecenia Linku Uczestnika jest niezbędnym warunkiem do naliczenia przez
Organizatora Premii z tytułu wykonania określonej aktywności. Link Uczestnika
może zostać przekazany w wiadomości email, sms, opublikowany na profilu w
portalach społecznościowych (np. Facebook, Twitter) lub na witrynie Uczestnika
dokonującego Polecenia lub Polecenia Programu. Link Uczestnika zawiera
unikatowy identyfikator oferty lub Produktu.

Identyfikator musi stanowić ciąg znaków skopiowanych z karty produktu Programu i
nie można wprowadzać w nim żadnych zmian.
§7 Świadczenie usług drogą elektroniczną i wymagania techniczne
1. Organizator świadczy nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu Usługi drogą
elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną.
2. Organizator udostępnia za pośrednictwem Serwisu Usługi polegające na
umożliwieniu Uczestnikom dostępu do Serwisu i uczestnictwa w Programie,
zbierania Premii oraz wymiany Premii na pieniądze.
3. W celu korzystania z Serwisu, a tym samym uczestnictwa w Programie,
Uczestnik powinien posiadać: a. odpowiedni sprzęt hardware (komputer, laptop,
telefon i inne),
b. połączenie z siecią Internet o przepustowości minimum 512 kb/s, dostępne
n a sprzęcie, c. aktualną wersję przeglądarki internetowej zainstalowaną na
sprzęcie umożliwiającą otwarcie Serwisu, tj. Firefox w wersji min. 33.x, Safari
w wersji min. 5.x, Opera w wersji min. 34.x, Google Chrome w wersji min. 43.x.,
Internet Explorer w wersji min. 10.0 lub kompatybilna.
4. W celu korzystania z Serwisu i Usług Uczestnik nie ponosi kosztów
korzystania ze środka porozumiewania się na odległość, wyższych niż
stosowane zwykle za korzystanie z tego środka porozumiewania się.
5. Korzystanie z Serwisu może wiązać się ze standardowymi zagrożeniami
wynikającymi z użytkowania Internetu. Organizator zaleca podjęcie działań
przeciwdziałających ewentualnym negatywnym skutkom użytkowania Internetu
we własnym zakresie (np. instalacja aktualnej wersji programu
antywirusowego, itp.). Organizator zapewnia wykorzystanie technik
kryptografii strony sha256 oraz identyfikacji Uczestnika za pośrednictwem
loginu i hasła.
6. Organizator informuje, że Serwis będzie podlegał cyklicznym przerwom
przeznaczonym na modernizację i aktualizację techniczną, niezbędną do
utrzymania najwyższego możliwego standardu funkcjonowania Serwisu i jego
bezpieczeństwa. Organizator będzie informował o przewidywanej dacie
przerwy i jej długości w drodze komunikatu podanego w Serwisie oraz poprzez
wysłanie odpowiedniej informacji na adres e-mail Uczestnika podany w trakcie
rejestracji do Serwisu.
7. Organizator nie wymaga od Uczestnika złożenia kaucji lub udzielenia innych
gwarancji finansowych.
§ 8 Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje związane z Programem, w tym dotyczące
funkcjonowania Serwisu, świadczenia Usług drogą elektroniczną, a także
uczestnictwa w Programie, w szczególności naliczania lub wymiany Premii, należy
składać ze wskazaniem przy czy ny reklamacji za pośrednictwem poczty

elektronicznej na adres kontakt@go4cash.pl lub na piśmie na adres Agora S.A. ul.
Czerska 8/10, 00-732 Warszawa z dopiskiem „Program Go4Cash”.

2. Reklamacje należy zgłaszać w terminie 30 dni od daty zaistnienia zdarzenia
będącego podstawą reklamacji lub dowiedzenia się o tym zdarzeniu przez
Uczestnika, co nie wyłącza dochodzenia przez Uczestnika jego praw na drodze
sądowej po upływie tego terminu.
3. Organizator dokona rozpatrzenia reklamacji oraz wyśle stosowną odpowiedź
d o Uczestnika w terminie 14 dni od daty doręczenia mu reklamacji. Odpowiedź
zostanie wysłana na podany przez Uczestnika adres mailowy lub listownie na
podany adres.
4. Postępowanie reklamacyjne nie wyłącza ani nie ogranicza prawa dochodzenia
roszczeń na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa w tym
wystąpienia z powództwem do sądu powszechnego. Oprócz drogi sądowej przed
właściwym sądem powszechnym Uczestnik uprawniony jest do skierowania
sprawy na drogę pozasądowego rozwiązywania sporów, m.in. do:

a. zwrócenia się z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania w sprawie
pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich na podstawie ustawy z dnia 23
września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, tj. np.
do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej;
b. wystąpienia z wnioskiem o rozpoznanie sprawy przez Stały Polubowny Sąd
Konsumencki działający przy odpowiednim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji
Handlowej;
c. zwrócenia się do Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów o pomoc w
zakresie ochrony interesów i praw konsumentów. Bezpłatną pomoc konsumentom
w zakresie ochrony ich praw i interesów świadczą także organizacje społeczne,
takie jak m.in. Federacja Konsumentów;
Wszystkie powyższe pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów mają charakter
dobrowolny i wymagają zgody obydwu stron sporu.
5. W wykonaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z
dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów
konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy
2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich),
Organizator poniżej podaje link do platformy ODR (online dispute resolution):
http://ec.europa.eu/consumers/odr/
§9 Rozliczenie Uczestników
1. Wypłata z tytułu Premii otrzymanych przez Uczestnika naliczana jest w cyklu
miesięcznym, po potwierdzeniu przez Partnera ich poprawnego zdobycia
przez

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Uczestnika. Potwierdzenie na podstawie raportu otrzymanego od Partnera trwa
nie dłużej niż dwa miesiące. Przyznana Premia widoczna jest w zapisie statystyk
dopiero po spełnieniu warunków dostępnych w karcie produktu przez
Uczestnika i otrzymaniu potwierdzenia w raporcie Partnera. Ilość oraz wartość
przyznanych Uczestnikowi Premii dostępna jest w zapisach statystyk w
zakładce „Statystyki” w rubryce zatytułowanej „Zysk”. Całkowita suma Premii
zgromadzonych przez Uczestnika widoczna jest w prawym górnym rogu.
Po osiągnięciu Progu minimalnej wypłaty w wysokości 100 PLN, Organizator
wypłaca Uczestnikowi, jeśli Uczestnik spełnił warunek określony w ust. 3 poniżej
sumę Premii zebranych przez Uczestnika w cyklu miesięcznym - do piątego
dnia następnego miesiąca. Uczestnik, który uzyskał możliwość wypłaty sumy
premii przekraczającej Minimalny Próg otrzymuje informację na swoim Koncie o
konieczności uzupełnienia stosownych danych.
Warunkiem wypłaty sumy premii zgromadzonych przez Uczestnika jest
podanie danych wskazanych w ust. 4 lub ust. 4 i ust. 5 (w zależności od kwoty
premii). Niepodanie ww. danych wstrzymuje możliwość dokonania wypłaty sumy
premii do czasu uzupełnienia wymogu podania danych przez Uczestnika.
Uczestnik, który uzyskał możliwość wypłaty sumy Premii zobowiązany jest
uzupełnić dane niezbędne do wypłaty wynagrodzenia tj.: imię, nazwisko, nr
rachunku bankowego w formularzu dostępnym w zakładce dostępnej w panelu
po kliknięciu linku „Profil” a następnie „Twoje dane”. Sumę Premii do kwoty
200 PLN Uczestnik może wypłacić bez konieczności uzupełnienia dodatkowych
danych niezbędnych do wypełnienia formularza PIT-8C wskazanych w ustępie
poniżej, ponieważ jest ono wolne od podatku dochodowego.
Uczestnik, który uzyskał możliwość żądania wypłaty sumy Premii przekraczającej
kwotę 200 PLN zobowiązany jest uzupełnić dane wskazane w ust. 4 powyżej
oraz dane niezbędne do uzupełnienia formularza PIT-8C tj.: adres właściwego
urzędu skarbowego, dane identyfikacyjne i adres zamieszkania podatnika,
informacja o wysokości dochodów, w formularzu dostępnym w zakładce
dostępnej w panelu po kliknięciu linku „Profil” a następnie „Twoje dane”.
Jeżeli wartość sumy Premii wskazana w rozliczeniu jest niższa niż 100 PLN,
zostanie ona uwzględniona w kolejnym okresie rozliczeniowym, w którym wraz z
aktualnym rozliczeniem wyniesie co najmniej 100 PLN.
Wszystkie informacje dotyczące Aktywności dokonanych przez Uczestnika, ich
rodzaju, liczby oraz przyznanych z ich tytułu Premii są dostępne w Koncie
Uczestnika.
Przychód osiągnięty przez Uczestnika Programu w danym roku podatkowym
Organizator wykaże w informacji PIT-8C, która zostanie przekazana do końca
lutego następnego roku podatkowego Uczestnikowi i urzędowi skarbowemu
właściwemu dla Uczestnika.

§10 Ustanie uczestnictwa
1. Umowa na korzystanie z Usług zawarta jest na czas nieoznaczony.
2. Uczestnik może w każdej chwili zrezygnować z uczestnictwie w Programie
wysyłając stosowne oświadczenie za pośrednictwem poczty elektronicznej na
adres kontakt@go4cash.pl.
3. W przypadku złożenia przez Uczestnika oświadczenia o rezygnacji z uczestnictwa w
Programie lub wypowiedzenia umowy uczestnictwa w Programie, Premie
Uczestnika naliczone na jego Koncie zostaną wymienione na środki pieniężne
zgodnie z Regulaminem i przelane na konto bankowe podane przez Uczestnika,
w terminie 3 0 dni od dnia złożenia oświadczenia o rezygnacji lub
wypowiedzeniu.
4. Organizator może podjąć decyzję o zakończeniu działalności w zakresie Programu
i jego zamknięciu oraz zaprzestaniu świadczenia Usług wobec wszystkich
Uczestników. W takim przypadku Organizator poinformuje o zakończeniu
Programu poprzez umieszczenie informacji na stronie Serwisu oraz prześle
stosowną informację wszystkim Uczestnikom na adresy e-mail podane przy
rejestracji do Serwisu ze stosownym wyprzedzeniem, nie krótszym niż 30 dni. W
informacji zostanie podana data zakończenia Programu. W przypadku
zakończenia Programu, Premie naliczone na Koncie Uczestnika zostaną
wymienione na środki pieniężne w terminie 30 dni, o ile Uczestnik poda
Organizatorowi dane niezbędne do wykonania przelewu określone w §9 ust. 4 i
ewentualnie ust. 5 Regulaminu (o ile znajduje zastosowanie).
5. Organizator może wypowiedzieć Uczestnikowi umowę uczestnictwa w Programie i
zamknąć Konto Uczestnika w przypadku, gdy Uczestnik w sposób rażący naruszył
Regulamin lub gdy wykorzystał Konto do działalności niezgodnej z prawem lub
do fałszywych lub powielanych transakcji, mających na celu wyłudzenie
nienależnej wymiany Premii. Wypowiedzenie następuje w terminie 14 dni od
daty otrzymania przez Uczestnika oświadczenia o wypowiedzeniu w formie
pisemnej, wysłanego na adres podany przy rejestracji w Serwisie. Uczestnikowi
przysługuje w takiej sytuacji złożenie reklamacji na zasadach określonych w
Regulaminie.
6. Uprawnienia Uczestnika do rezygnacji i wypowiedzenia pozostają bez wpływu
n a przysługujące Uczestnikowi ustawowe prawo odstąpienia od umowy
uczestnictwa w Programie, stosownie do którego Uczestnik może, w terminie
14 dni od dnia dokonania rejestracji, odstąpić od umowy uczestnictwa w
Programie, bez podania przyczyn, składając Organizatorowi oświadczenie o
odstąpieniu od umowy.
7. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu, według wzoru
wskazanego w ust. 7 poniżej, ale nie jest to obowiązkowe. Do zachowania
terminu, o którym mowa powyżej, wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego
upływem. W przypadku odstąpienia od umowy, uważa się ją za niezawartą.
8. Wzór formularza odstąpienia od umowy:

Adresat: Agora S.A. ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, adres poczty elektronicznej
kontakt@go4cash.pl.
Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi:
............................................................
Data zawarcia umowy: ...................
Imię i nazwisko konsumenta ..................
Adres poczty elektronicznej konsumenta .................
Podpis konsumenta (tylko, jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
.............................
Data ..........................

§11 Przetwarzanie danych osobowych
1. Wypełniając obowiązek informacyjny z art. 13 RODO informujemy, że:
1) Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Agora S.A. z siedzibą w
Warszawie adres: ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa (w niniejszym § 10 zwana
także "Administratorem").
2) Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail:
kontakt@go4cash.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
3) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym każdy Uczestnik
lub użytkownik Serwisu może skontaktować się poprzez adres e-mail iod@agora.pl
lub pisemnie na adres siedziby Administratora (w przypadku korespondencji na
adres siedziby Administratora, prosimy o zamieszczenie dopisku "IOD"). Z
inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw
związanych z przetwarzaniem danych.
4) Dane osobowe Uczestnika są przetwarzane:
a) w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą Konta w
Serwisie, realizacji Programu oraz świadczenia usług dostępnych w Serwisie, jak i
dokonywaniem rozliczeń - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność
przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a w zakresie
danych podanych fakultatywnie - podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6
ust. 1 lit. a) RODO); Uczestnik może wycofać zgodę w każdym momencie,
wysyłając wiadomość drogą

pisemną na adres siedziby Administratora lub na adres kontakt@go4cash.pl, przy
czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych
Uczestnika do momentu wycofania zgody;
b) w celach marketingowych, w tym profilowania - podstawą prawną
przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6
ust. 1 lit. f) RODO,
c) w celu kierowania do Uczestnika przez Administratora treści marketingowych
(informacji handlowych) dotyczących Agora S.A. i jej kontrahentów, w tym informacji
o ich produktach, usługach i przedsięwzięciach, pocztą elektroniczną na adres email w Serwisie - podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda Uczestnika
(art. 6 ust. 1 lit. a) RODO; Uczestnik może wycofać zgodę w każdym momencie,
wysyłając wiadomość drogą pisemną na adres siedziby Administratora lub na
adres iod@agora.pl, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z
prawem przetwarzania danych Uczestnika do momentu wycofania zgody,
d) w celach statystycznych i analitycznych Administratora - podstawą prawną
przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1
lit.
f) RODO,
e) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed
takimi roszczeniami przez Administratora - podstawą prawną przetwarzania
danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f)
RODO).
5) Dane osobowe Uczestnika są przekazywane podmiotom świadczącym
Administratorowi usługi związane ze świadczeniem przez Administratora usług
drogą elektroniczną.
6) Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez czas świadczenia usługi lub
odpowiednio: do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego
sprzeciwu lub skutecznego żądania usunięcia danych.
Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy
przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed
ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w
zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.
7) Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz
prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych do innego administratora oraz prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

8) Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych:
a) z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Uczestnika - w przypadkach, gdy
podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony
interes Administratora,
b) w razie przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego (w
tym profilowania w celu takiego marketingu);
Dla celów dowodowych, Administrator prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną
na adres siedziby Administratora lub elektroniczną na adres iod@agora.pl.
9) Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
10) Podanie danych osobowych oznaczonych jako wymagane jest niezbędne
do świadczenia przez Agorę usługi udostępniania Konta, rejestracji i obsługi
Konta, realizacji Programu lub innych usług w ramach Serwisu - niepodanie
d a n y c h osobowych uniemożliwi założenie Konta, udział w Programie lub
świadczenie innych usług w ramach Serwisu.
11) Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zamieszczone
są w Polityce Prywatności udostępnianej przez Administratora na stronach
Serwisów Internetowych, pod linkiem Polityka Prywatności.
§12 Postanowienia końcowe
1. Wszelkie informacje i materiały publikowane i udostępniane w Serwisie
stanowią przedmiot praw autorskich Organizatora lub Partnerów Programu i
nie mogą bez zgody tych podmiotów być kopiowane lub wykorzystywane w
celach innych niż korzystanie z Serwisu zgodnie z Regulaminem.
2. Uczestnik może skontaktować się z Organizatorem na adres: Agora S.A., ul.
Czerska 8/19, 00-732 Warszawa z dopiskiem „Program Go4Cash” lub na
adres poczty elektronicznej: kontakt@go4cash.pl, lub na numer telefonu +48 22
555 53 12 (opłata z a zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z planem
taryfowym dostawcy usług telekomunikacyjnych).
3. Organizator informuje, że stosuje Kodeks Dobrych Praktyk Wydawców Prasy
dostępny po adresem (http://www.iwp.pl/kodeks_show.php?id_aktualnosc=2).
4. Regulamin obowiązuje od dnia 06.08.2018 roku.

5. O wszelkich zmianach Regulaminu Uczestnicy zostaną poinformowani poprzez
Profil Uczestnika oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany w
formularzu rejestracyjnym adres e-mail. Uczestnik, który nie wyraża zgody na
postanowienia nowego Regulaminu ma prawo wypowiedzieć Umowę w
terminie 30 dni od dnia powiadomienia o zmianach w Regulaminie ze
skutkiem na dzień rozpoczęcia obowiązywania nowego Regulaminu. Zmiany w
Regulaminie wchodzą w życie od 3 1 . dnia po powiadomieniu o tym
Uczestników.

