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Regulamin Usługi  

„Wyspa Skarbów – Kupony Premium” 

dla Abonentów Play 
obowiązuje od 11.10.2012 r. do odwołania 

 

 

 

§ 1. 

DEFINICJE I OBJAŚNIENIA 

 

1. W oparciu o przepis art.384 Kodeksu cywilnego oraz ustawę o świadczeniu usług 
drogą elektroniczną i inne obowiązujące przepisy prawa polskiego spółka Wyspa 
Skarbów S.A. w ramach prowadzonej działalności gospodarczej przedstawia 
niniejsze uregulowanie warunków i zasad uczestnictwa w usłudze o nazwie 
„Wyspa Skarbów - Kupony Premium”, dostępnym poprzez administrowaną przez 
spółkę Wyspa Skarbów S.A. stronę internetową, a także za pośrednictwem 
kanałów WAP oraz aplikacji mobilnych, zgodnie z poniższymi definicjami oraz na 
warunkach opisanych w niniejszym Regulaminie: 

 

a. Organizator – prowadzący program marketingowo – lojalnościowy do agregacji 
i dystrybucji kuponów zniżkowo-rabatowych, podmiot prawa handlowego 
Wyspa Skarbów S.A. z siedzibą w Warszawie, o adresie dla doręczeń ul. Poetów 
6W, 03-147 Warszawa, spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000343678, REGON 
141919716, NIP 1132772639, o kapitale zakładowym 350 000 PLN, nr tel. 22 
323 10 18, adres strony internetowej www.wyspaskarbow.pl, e-mail: 
kontakt@wyspaskarbow.pl. 

b. System Informatyczny – administrowany przez Organizatora serwis oparty na 
Internecie oraz aplikacjach mobilnych służący do obsługi programu 
marketingowo-lojalnościowego z użyciem technologii wielokanałowych. 

c. Regulamin – niniejszy dokument, dostępny w formacie tekstowym oraz PDF na 
stronie internetowej www.wyspaskarbow.pl; w przypadku kłopotów 
technicznych z otwarciem lub skopiowaniem Regulaminu Uczestnik powinien 
niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Organizatora. 

d. Umowa – umowa dotycząca udziału w Programie Wyspa Skarbów zawierana za 
pośrednictwem P4 w sposób określony w § 2 niniejszego Regulaminu.   

e. Partner – kontrahent handlowy Organizatora, który na mocy odrębnego 
porozumienia zawartego z Organizatorem udostępnia na specjalnych warunkach 
cenowych towary oraz usługi dla Uczestników. 
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f. Uczestnik – po zarejestrowaniu przez Organizatora osoba, która złoży 
Deklarację Przystąpienia do Programu Wyspa Skarbów, przy czym zastrzega się 
dla osoby fizycznej warunek pełnoletniości i pełnej zdolności do czynności 
prawnych bądź zgodę przedstawiciela ustawowego; Uczestnikiem może być 
także osoba prawna bądź inna jednostka organizacyjna nie posiadająca 
osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać 
zobowiązania. 

g. Program Wyspa Skarbów/ Program - program marketingowo-lojalnościowy o 
nazwie "Wyspa Skarbów" prowadzony przez Organizatora we współpracy z 
Partnerami dla Uczestników, który to system ma na celu informowanie 
Uczestników o możliwości dokonywania zakupów produktów oraz usług przez 
Uczestników po cenach promocyjnych i rabatowych. 

h. Deklaracja Przystąpienia - oświadczenie woli osoby złożone za pomocą 
Systemu Informatycznego, które wyraża akceptację oferty Organizatora co do 
przystąpienia i uczestnictwa w Programie na zasadach zawartych w Regulaminie 
połączone z akceptacją Regulaminu, wypełnieniem Formularza Zgłoszeniowego 
wedle aktualnych danych, a w przypadku osób fizycznych będących 
konsumentami uzależnione od wyrażenia zgody na klauzulę przetwarzania 
danych osobowych w celach marketingowych przez Organizatora. Organizator 
zastrzega sobie prawo do odmowy zarejestrowania osoby oraz usunięcia jej 
danych, z ważnych przyczyn. Złożenie Deklaracji Przystąpienia wiąże się z 
podaniem numeru telefonu komórkowego, do którego uprawniony jest 
Uczestnik, przy czym Uczestnik w ramach jednego konta w Programie nie może 
bez zgody Organizatora zmienić wskazanego numeru telefonu komórkowego. 

i. Kupon  - wiadomość SMS lub wiadomość w innej formie elektronicznej wysłana 
do Uczestnika zawierająca informację z kodem promocyjnym, który upoważnia 
do skorzystania z rabatu lub innych bonifikat na towary lub usługi oferowane 
Uczestnikom przez Partnerów. Kupony nie podlegają sumowaniu. Szczegółowa 
informacja dotycząca zasad, warunków i terminów realizacji Kuponów jest 
dostępna w Systemie Informatycznym.  

j. Abonent osoba będąca stroną umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych 
zawartej z P4 w ramach oferty abonamentowej (postpaid). Abonentem w 
rozumieniu niniejszego Regulaminu nie są użytkownicy korzystający z usług 
telekomunikacyjnych w sieci Play w ramach jakiejkolwiek z ofert typu prepaid 
(np. Play Fresh, Play na Kartę), ofert typu Mix i Play Online. 

k. Usługa „Wyspa Skarbów – Kupony Premium” / Usługa - stanowi odpłatną 
wersję Programu Wyspa Skarbów i jest przeznaczona dla Uczestników będących 
jednocześnie Abonentami  korzystającymi z usług telekomunikacyjnych P4 w 
ramach ofert postpaid. 

l. Kupon Premium – Kupon dostępny tylko w Usłudze „Wyspa Skarbów – Kupony 
Premium".  

m. Świadczenie usługi drogą elektroniczną  - wykonanie usługi, które następuje 
przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą Systemów teleinformatycznych, 
na indywidualne żądanie Użytkownika, bez jednoczesnej obecności stron, przy 
czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w 
rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne (ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku 
o świadczeniu usług droga elektroniczną DZ.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze 
zm.). 
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n. Transmisja Danych - standard oraz technologia przekazywania pakietów 
danych wykorzystywana w sieciach telefonii komórkowej do pakietowego 
przesyłania danych. 

o. Środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia 
teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające 
indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji 
danych między Systemami teleinformatycznymi, a w szczególności poczta 
elektroniczna oraz SMS. 

p. Dane Cyfrowe - informacje zawarte z Systemie Informatycznym, w szczególności 
informacja o Kuponach Premium pobierane przez Uczestnika w ramach 
korzystania z Usługi „Wyspa Skarbów – Kupony Premium” środkami komunikacji 
elektronicznej. 

q. Aplikacja - oprogramowanie stworzone przez Organizatora i udostępniane 
Uczestnikowi, przeznaczone do instalacji w pamięci telefonu komórkowego, 
służące do korzystania z systemu nawigacji satelitarnej GPS w ramach Usługi 
„Wyspa Skarbów – Kupony Premium”. 

r. Rachunek Telekomunikacyjny – dokument księgowy wystawiany Abonentowi 
przez P4, na podstawie którego Abonent uiszcza opłatę za usługi świadczone 
przez P4 na rzecz Abonenta. 

s. GPS (Global Positioning System) - światowy system nawigacji satelitarnej. 

t. WAP (Wireless Application Protocol) - standard dla aplikacji i protokołów 
wykorzystywanych w sieciach bezprzewodowych, umożliwiający abonentom 
sieci komórkowych komunikację z serwerami i platformami obsługującymi 
określony format plików. 

u. MSISDN - unikalny numer telefonu Abonenta (numer Abonenta w sieci telefonii 
komórkowej przypisany do karty SIM), służący do identyfikacji Abonenta przez 
Organizatora. 

v. P4 -  spółka P4 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Taśmowa 7, 02-677 
Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego, pod numerem KRS 0000217207, kapitał zakładowy 48 456 500 zł, 
NIP 951-21-20-077 (operator sieci Play) 

 

2. Dostawcą Kuponów Premium są Partnerzy będący podmiotami zewnętrznymi 
wobec Organizatora, co do zasady niezwiązanymi organizacyjne ani kapitałowo z 
Wyspą Skarbów S.A. Kupony uprawniające do zakupu towarów bądź usług 
Uczestnicy otrzymują opcjonalnie w postaci wiadomości SMS lub w innej formie 
elektronicznej, a w celu realizacji zniżek oraz bonifikat na produkty i usługi. 

3. Organizator zapewnia ciągłość działania programu w Systemie Informatycznym i 
w tym zakresie odpowiada za wykonaną przez siebie usługę w postaci 
udostępnienia nabywcom Kuponów. Organizator nie ponosi żadnej dalej idącej 
odpowiedzialności, w szczególności Organizator nie odpowiada za realizację 
dostaw towarów i usług przez Partnerów na rzecz Uczestników posługujących 
się Kuponami, w szczególności też Organizator nie odpowiada za żadne 
poniesione szkody i utracone korzyści w relacjach nabywca Kuponu oraz 
dostawca usługi bądź towaru z tytułu jakichkolwiek szkód bądź niewykonanych 
zobowiązań. 
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4. Maksymalny poziom odpowiedzialności finansowej Organizatora wobec 
Uczestnika w przypadku zgłoszenia uzasadnionego roszczenia dotyczącego 
Kuponu Premium wyznacza wysokość miesięcznej opłaty abonamentowej. 
Maksymalny poziom odpowiedzialności finansowej Organizatora wobec 
Uczestnika w przypadku zgłoszenia uzasadnionego roszczenia dotyczącego 
Kuponu spoza puli Kuponów Premium wyznacza cena nabycia Kuponu objętego 
zgłoszonym roszczeniem. 

5. Niezbędnym do prawidłowego skorzystania przez Uczestnika z Kuponu jest 
dopełnienie Wymagań Sprzętowych oraz wymogów formalnych oraz 
handlowych związanych z realizacją Kuponu, które poza uregulowaniem 
Regulaminu, mogą być w dalszy sposób sprecyzowany przez Partnerów, z 
którymi to regułami Partnerów Uczestnik powinien się zapoznać przed nabyciem 
Kuponu. 

 

§ 2.  

ZAWARCIE UMOWY 

1. Osoba, która złoży Deklarację Przystąpienia w Systemie Informatycznym, po 
weryfikacji Organizatora, otrzymuje dostęp do konta Uczestnika w Systemie 
Informatycznym, co stanowi potwierdzenie rejestracji (zawarcia Umowy) i 
uzyskanie statusu Uczestnika Programu Wyspa Skarbów. 

2. Organizator zastrzega sobie możliwość odmowy zarejestrowania Uczestnika w 
Programie bez podania uzasadnienia, w takim przypadku nie dochodzi do 
zawarcia Umowy pomiędzy stronami. 

3. Umowa zawierana jest na czas nieoznaczony. 

4. Identyfikatorem Uczestnika w Programie jest jego numer telefonu komórkowego 
w sieci Play. Uczestnik dysponuje dostępem do konta w Usłudze po zalogowaniu 
w Systemie Informatycznym przez cały czas trwania Umowy. 

5. W czasie trwania Programu, Uczestnik ma uprawnienie i obowiązek aktualizacji 
danych zawartych w złożonej Deklaracji Przystąpienia. Odmowa aktualizacji lub 
uzupełnienia danych zawartych w Deklaracji Przystąpienia może skutkować 
wypowiedzeniem Umowy przez Organizatora w trybie § 7 ust. 1 pkt. a)  
Regulaminu. 

6. Złożenie Deklaracji Przystąpienia, a także każdorazowe skorzystanie z Kuponu 
stanowi wyraz woli uczestnictwa w Programie na zasadach określonych w 
Regulaminie w jego aktualnie obowiązującej wersji. 

 

§3.  

CHARAKTERYSTYKA FUNKCJONOWANIA I KORZYSTANIA Z USŁUGI  

„WYSPA SKARBÓW – KUPONY PREMIUM” 

1. Usługa „Wyspa Skarbów – Kupony Premium” umożliwia korzystanie z Programu 
za pośrednictwem telefonu komórkowego działającego w systemie telefonii 
komórkowej w sieci Play, przy wykorzystaniu Aplikacji lub stron Web oraz WAP.  

2. Po dokonaniu aktywacji Usługa „Wyspa Skarbów - Kupony Premium” umożliwia 
Uczestnikom dostęp do Kuponów Premium. Szczegóły naliczania abonamentu i 
sposoby aktywacji Usługi określają odpowiednio  § 4 i § 5. 
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3. Korzystanie z Usługi może wymagać wykorzystania odbiornika  sygnału 
satelitarnego GPS. W takiej sytuacji wymagana jest od Uczestnika zgoda na 
wyznaczanie przez Aplikację, stronę Web lub WAP bieżącej lokalizacji GPS. 

4. Aplikacja lub strona Web/WAP komunikuje się z Systemem Informatycznym 
Organizatora z wykorzystaniem Transmisji Danych w celu pobierania pakietu 
zaktualizowanych Danych Cyfrowych. Opłaty z tytułu Transmisji Danych nie są  
wliczone w cenę Abonamentu i są płatne zgodnie z cennikiem oferty Play. 

5. W celu zainstalowania Aplikacji na telefonie komórkowym, Uczestnik pobiera 
Aplikację z serwisu Google Play (Android) lub serwisu App Store (iOS). 
Transmisja Danych wykorzystywana do pobierania Aplikacji jest dodatkowo 
płatna zgodnie z cennikiem oferty Play. 

6. Funkcjonalność Programu obejmuje: 

(1) mechanizmy rejestracji Uczestnika z poziomu Aplikacji lub stron 
Web/WAP  

(2) dostęp za pomocą mechanizmu Facebook sign-in 

(3) mechanizmy aktywacji Usługi 

(4) ustawienia profilu Uczestnika   

(5) przeszukiwania bazy Kuponów 

(6) przechowywania Kuponów w dedykowanej skrzynce  

(7) pobierania kuponów w formie SMS  

7. Usługa dostępna jest z opisem wyłącznie w języku polskim. 

8. Korzystanie z Usługi możliwe jest na telefonie komórkowym działającym w sieci 
Play na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Poza jej granicami jest to możliwe 
w sieciach innych operatorów telefonii komórkowej oferujących usługi WAP lub 
Transmisję Danych, zgodnie z umowami roamingowymi Play. 

9. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem informatycznym, 
którym posługuje się Organizator, umożliwiające skorzystanie z Usługi „Wyspa 
Skarbów – Kupony Premium” obejmują: 

(1) poprawnie skonfigurowany i znajdujący się w zasięgu sieci telefonii 
komórkowej Play telefon komórkowy z aktywną kartą SIM, którego 
dysponentem jest Użytkownik, 

(2) telefon komórkowy kompatybilny z Usługą ujęty na liście dostępnej na 
stronie www.wyspaskarbow.pl/mobile/lista, 

(3) najnowszą wersję Aplikacji zainstalowaną na kompatybilnym z Usługą 
telefonie komórkowym, 

(4) uruchomiony i skonfigurowany odbiornik GPS w telefonie komórkowym 
(lub zewnętrzny odbiornik GPS) 

(5) aktywną i poprawnie skonfigurowaną w telefonie komórkowym usługę 
Transmisji Danych, udostępnioną przez operatora telefonii komórkowej 
GSM oraz uaktywnioną na telefonie komórkowym, którego dysponentem 
jest Użytkownik. 

  

http://www.wyspaskarbow.pl/mobile/lista


 

6 

 

§ 4. 

SZCZEGÓŁY KORZYSTANIA  I OPŁATY W USŁUDZE  

„WYSPA SKARBÓW – KUPONY PREMIUM” 

1. Usługa  „Wyspa Skarbów – Kupony Premium”, umożliwia Uczestnikowi 
będącemu jednocześnie Abonentem  na korzystanie z Kuponów Premium.  

2. W celu korzystania z Kuponów Premium, Abonent będący Uczestnikiem 
Programu musi dokonać aktywacji Usługi. Sposoby aktywacji i dezaktywacji 
Usługi, z rozróżnieniem kanałów dostępu do Usługi, określone zostały w  §5.  

3. Opłata abonamentowa za korzystanie z Usługi naliczana jest z góry, zgodnie z 
Okresem Rozliczeniowym Abonenta i przedstawiana każdorazowo na Rachunku 
Telekomunikacyjnym. 

4. Wysokość miesięcznej opłaty abonamentowej za korzystanie z Usługi wynosi 
4,99 zł z VAT. 

5. Jeżeli Abonent nie dokona dezaktywacji Usługi w danym Okresie 
Rozliczeniowym, przyznany dostęp do Usługi będzie odnawiany pierwszego dnia 
kalendarzowego każdego Okresu Rozliczeniowego i pobierana będzie opłata 
abonamentowa zgodnie z § 4 ust. 3 i 4 niniejszego Regulaminu. 

6. Aktywacja Usługi następuje w przeciągu 24 godzin od momentu przyjęcia 
zgłoszenia aktywacji. 

7. Jeżeli aktywacja Usługi nastąpiła w trakcie Okresu Rozliczeniowego, to opłata 
abonamentowa naliczana jest proporcjonalnie za liczbę dni, w których Usługa 
była aktywna. 

8. W każdym Okresie Rozliczeniowym Uczestnik Usługi ma dostęp do określonej 
liczby Kuponów Premium, przy czym może pobrać i wykorzystać dowolną liczbę 
dostępnych Kuponów i Kuponów Premium. Brak ograniczeń dotyczy pobierania 
Kuponów Premium do skrzynki Usługi.  W przypadku pobierania Kuponów 
Premium w formie SMS, Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia 
ograniczeń, o których poinformuje Uczestnika Usługi.  

9. Aby sprawdzić czy Usługa jest aktywna należy wybrać i zatwierdzić na 
klawiaturze telefonu krótki kod USSD *111*304*3#. 

10. Aktywacja i dezaktywacja Usługi za pośrednictwem strony 
http://www.24.playmobile.pl i krótkich kodów USSD następuje bez dodatkowych 
opłat.  

11. Aktywacja Usługi za pośrednictwem Aplikacji następuje bez dodatkowych opłat. 
Przeprowadzenie aktywacji Usługi za pośrednictwem Aplikacji wymaga 
wykorzystania Transmisji Danych. Opłaty z tytułu Transmisji Danych są płatne 
zgodnie z cennikiem oferty operatora sieci Play. 

12. Opłata za wysłanie SMS-a aktywującego Usługę jest równa opłacie za SMS 
standardowy wewnątrz sieci telekomunikacyjnej P4 i zgodna z Cennikiem oferty 
Play, z której korzysta Abonent korzystający z Usługi. 

13. Skutek aktywacji lub dezaktywacji Usługi następuje w dniu, w którym aktywacja 
lub dezaktywacja została dokonana. 

http://www.24.playmobile.pl/
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14. W przypadku dezaktywacji Usługi, Opłata za Usługę naliczana jest za cały Okres 
Rozliczeniowy, w którym nastąpiła dezaktywacja Usługi i nie podlega zwrotowi. 

15. W przypadku, w którym Abonent dezaktywuje i ponownie aktywuje Usługę w 
tym samym Okresie Rozliczeniowym – Opłata za Usługę zostanie pobrana 
zgodnie z ust. 3 i 4 powyżej. 

16. Po dezaktywacji Usługi Kupony Premium pobrane w aplikacji mobilnej 
Użytkownika podczas korzystania z Usługi pozostają ważne przez 30 dni od dnia 
dokonania dezaktywacji Usługi. Po okresie 30 dni od dnia dokonania 
dezaktywacji Usługi Kupony Premium tracą ważność i nie mogą być 
zrealizowane. 

 

§5.  

KANAŁY AKTYWACJI I DEAKTYWACJI USŁUGI  

„WYSPA SKARBOW – KUPONY PREMIUM” 

1. Aktywacja Usługi może zostać dokonana za pośrednictwem P4 na kilka sposobów 
zależnie od kanału dostępu do Usługi: 

a. Aplikacja 

i. Abonent powinien pobrać aplikację mobilną Wyspa Skarbów z 
serwisu Google Play w przypadku telefonu z systemem Android lub 
z serwisu App Store w przypadku telefonu z systemem iOS. 

ii. Jeśli nie zostanie rozpoznany przez aplikację jako Abonent P4, 
powinien wybrać opcję potwierdzającą fakt korzystania z sieci P4. 

iii. Następnie Abonent powinien wybrać dowolny Kupon Premium z 
listy ofert dostępnej w aplikacji i kliknąć przycisk „Aktywuj 
Usługę”.  

iv. Użytkownik otrzyma od P4 wiadomość SMS z kodem aktywacji, 
który należy wprowadzić w Aplikacji. 

b. WAP 

i. wejść na stronę wap.wyspaskarbow.pl  

ii. wybrać opcję „sieć Play” 

iii. następnie wybrać dowolny Kupon Premium z listy ofert dostępnej 
w aplikacji i: 

1. Kliknąć przycisk „Aktywuj usługę”. Użytkownik otrzyma od 
P4 wiadomość SMS z kodem aktywującym Usługę. 

2. Dokończyć aktywację poprzez wprowadzenie kodu.  

 

c. Web: Zalogować się na stronie http://24.play.pl i wybrać odpowiednią 
opcję w zakładce Usługi lub aktywować usługę przez stronę 
http://wyspaskarbow.pl. 

d. USSD: Wybrać i zatwierdzić na klawiaturze telefonu kod *111*304*1# lub 
kod *111# i wybrać odpowiednią opcję. 
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e. SMS: W celu aktywacji usługi należy wysłać SMS o treści START na numer 
199772 (1WYSPA). Użytkownik otrzyma wiadomość SMS potwierdzającą 
aktywację usługi „Wyspa Skarbów – Kupony Premium”. 

 

2. W celu dezaktywacji Usługi Abonent powinien wykonać jedną z następujących 
czynności: 

a. Web: Zalogować się na stronie http://24.play.pl i wybrać odpowiednią 
opcję w zakładce Usługi. 

b. USSD: Wybrać i zatwierdzić na klawiaturze telefonu kod *111*304*2# lub 
kod *111# i wybrać odpowiednią opcję. 

 

§ 6.  

WYPOWIEDZENIE UMOWY PRZEZ UCZESTNIKA 

1. Uczestnik może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym poprzez 
zalogowanie się do Systemu Informatycznego i wypełnienie formularza 
wypowiedzenia Umowy, dostępnego na stronie internetowej Programu 
(zakładka „Profil-Rezygnacja”). 

2. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Uczestnika, Uczestnik nie może 
żądać zwrotu opłat za Kupony już pobrane lub zwrotu miesięcznych opłat 
abonamentowych za korzystanie z Usługi wniesionych na poczet możliwości 
pobrania Kuponów Premium w okresie korzystania z Usługi. 

 

 

§ 7.  

WYPOWIEDZENIE UMOWY PRZEZ ORGANIZATORA 

1. Organizator może wypowiedzieć Umowę Uczestnikowi z zachowaniem 
jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia. Organizator ma prawo 
wypowiedzieć Umowę w razie wystąpienia jednego z następujących ważnych 
powodów: 

a. naruszenie przez Uczestnika powszechnie obowiązujących przepisów prawa 
mające lub mogące mieć wpływ na wykonywanie Umowy, 

b. uzasadnione podejrzenie popełnienia przez Uczestnika przestępstwa mającego 
lub mogącego mieć wpływ na wykonywanie Umowy, 

c. korzystanie przez Uczestnika z Systemu Informatycznego niezgodnie z prawem, 

d. odwołanie którejkolwiek ze zgód, o których mowa w §8 Regulaminu. 

2. Informacja o wypowiedzeniu Umowy przez Organizatora zostanie dostarczona 
Uczestnikowi poprzez wysłanie wiadomości SMS o treści: „Konto uczestnika 
programu Wyspa Skarbow o numerze Tel xxx yyy zzz zostalo usunięte przez 
organizatora”, gdzie pola xxx yyy zzz oznaczają miejsce wpisania 9 -cyfrowego 
numeru telefonu komórkowego.  

 

 

http://24.play.pl/
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§ 8.  

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Organizator jest administratorem danych osobowych Uczestników Programu w 
rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. 
U. 2002, Nr 101, poz. 926 ze zm.), zwanej dalej „Ustawą”. Organizator przetwarza 
zgodnie z Ustawą dane osobowe Uczestników w celu realizacji Umowy oraz 
administracji kontem w Systemie Informatycznym. 

2. P4 jest administratorem danych osobowych Abonentów P4 w rozumieniu 
Ustawy.  

3. Organizatora powierzył P4 na podstawie art. 31 Ustawy, przetwarzanie danych 
osobowych Użytkowników Usługi w zakresie i w celu niezbędnym do realizacji 
przez P4 obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu. 

4. P4 powierzył Organizatorowi na podstawie art. 31 Ustawy, przetwarzanie 
danych osobowych Abonentów P4 zainteresowanych Usługą w zakresie 
niezbędnym do zawarcia przez P4 w imieniu i na rzecz Organizatora Umów, 
których przedmiotem jest świadczenie Usługi przez Organizatora i w celu 
realizacji przez Organizatora obowiązków wynikających z niniejszego 
Regulaminu.  

5. Dane Uczestników będą mogły być udostępniane Partnerom Organizatora w 
celach organizacyjnych, związanych z realizacją zawartych umów. 

6. Uczestnik może wyrazić dodatkową zgodę na otrzymywanie informacji o nowych 
ofertach Wyspy Skarbów oraz jej Partnerów. Informacje powyższe będą 
Uczestnikowi przesyłane za pomocą wiadomości SMS lub e-mail, zgodnie z 
ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z 
późn. zm.).  

7. Uczestnikowi przysługuje prawo odwołania zgody, o której mowa w ust. 6 
powyżej. Odwołanie zgody może nastąpić za pośrednictwem SMS o treści STOP 
MOJE DANE wysłanego na nr telefonu 661 001 919. 

8. Wyrażenie zgody przez Uczestników na przetwarzanie ich danych osobowych 
może nastąpić za pomocą wiadomości SMS bądź interaktywnie w Serwisie 
Internetowym. 

9. Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do realizacji Umowy 
pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem. 

10. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich 
poprawiania. 

 

§ 9.  

TRYB REKLAMACYJNY 

1. Prawo do składania reklamacji przysługuje każdemu Uczestnikowi. Reklamacja 
powinna być złożona poprzez email na adres kontakt@wyspaskarbow.pl lub w 
formie pisemnej z dopiskiem "Wyspa Skarbów – Kupony Premium” i wysłana 
listem poleconym na adres: Wyspa Skarbów SA, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa. 
Reklamacja powinna określać: imię i nazwisko osoby wnoszącej reklamację, 
numer telefonu, z którego dokonano połączenia z Usługą oraz powód reklamacji. 
Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od jej otrzymania oraz drogą 

mailto:kontakt@wyspaskarbow.pl
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email lub pisemnie powiadomi o rozstrzygnięciu. Reklamacje złożone w formie 
innej niż drogą email lub pisemną (list polecony), a także nie zawierające danych, 
o których mowa powyżej, nie będą rozpatrywane. 

2. Zasady odpowiedzialności Organizatora określone są w § 1 ust. 3-4 niniejszego 
Regulaminu. 

 

§ 10.  

PRZEPISY KOŃCOWE 

1. Konserwacja, ulepszenia i naprawy awarii Serwisu Internetowego przez 
Organizatora mogą pociągać za sobą okresowe wyłączanie bądź ograniczanie 
dostępu dla Uczestników do Programu oraz związane z tym ograniczenie 
możliwości nabywania Kuponów. 

2. Regulamin może podlegać zmianom, przy czym Uczestnicy zobowiązują się przed 
pobraniem Kuponu sprawdzić aktualną wersję Regulaminu, która dostępna jest 
w czasie działania Systemu Informatycznego na stronie  
www.wyspaskarbow.pl/regulamin. W przypadku braku zgody Uczestnika na 
nową treść Regulaminu, Uczestnik może wypowiedzieć Umowę zgodnie z § 6 
niniejszego Regulaminu. 

3. Uczestnicy zobowiązani są do powstrzymywania się od nieuprawnionej przez 
Organizatora modyfikacji Serwisu Internetowego, jak również nie będą 
umieszczać w Programie treści niezgodnych z prawem lub dobrymi obyczajami. 
Organizator jest uprawniony do niezwłocznego usuwania takich modyfikacji 
bądź zakazanych treści. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia konta Uczestnika w Systemie 
Informatycznym oraz odmowy ponownej rejestracji przez okres 12 miesięcy w 
przypadku stałego bądź rażącego naruszenia Regulaminu przez Uczestnika. 

5. Ewentualna nieważność któregokolwiek postanowienia Regulaminu nie 
powoduje ich automatycznej nieważności w pozostałej części i nie wpływa 
negatywnie na Umowę zawartą przez Organizatora z Uczestnikami. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wszelkich pochodzących od niego treści 
oraz zawartości wizualnej Programu oraz Serwisu Internetowego, które to nie 
mogą być kopiowane ani rozpowszechniane bez zgody Organizatora, co nie 
narusza praw osób trzecich. 

7. Do wszelkich relacji prawnych powstałych na gruncie stosowania niniejszego 
Regulaminu stosuje się prawo polskie. W przypadku sporów Strony będą dążyły 
do polubownego rozwiązania sprawy. Po wyczerpaniu drogi polubownej 
właściwy dla rozstrzygania spraw dla Uczestników będących przedsiębiorcami 
jest Sąd właściwości ogólnej Organizatora. 

 

Regulamin przyjęty uchwałą Zarządu spółki Wyspa Skarbów S.A. 

 

http://www.wyspaskarbow.pl/regulamin

