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Zasady i warunki Promocji 
(Program lojalnościowy NETELLER Knect) 

 
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PROMOCJI NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZYMI ZASADAMI I WARUNKAMI. PRZYSTĄPIENIE DO 

UDZIAŁU W PROMOCJI JEST RÓWNOZNACZNE Z AKCEPTACJĄ NINIEJSZYCH ZASAD I WARUNKÓW ORAZ Z ZOBOWIĄZANIEM SIĘ 

DO ICH PRZESTRZEGANIA. NINIEJSZE ZASADY I WARUNKI OBEJMUJĄ MIĘDZY INNYMI OGRANICZENIA PRAW UŻYTKOWNIKA I 

PRZYSŁUGUJĄCYCH MU ŚRODKÓW PRAWNYCH. 

 
 

1. Promocja („Przedłużenie terminu zgłoszenia do Knect”) oraz Zasady i warunki Promocji. 
 
Użytkownikom, którzy przystąpią do programu lojalnościowego NETELLER Knect między 6 kwietnia 
2021 roku a 13 kwietnia 2021 roku („Okres trwania Promocji” lub „Okres Promocji”) NETELLER przyzna 
2000 (dwa tysiące) punktów lojalnościowych Knect („Bonus”). 
 

1.1 Promocja jest dostępna wyłącznie przez określony czas. 

1.2 Uczestnicy muszą zgłosić swój udział w programie lojalnościowym NETELLER Knect pomiędzy godz. 
00:01 GMT 6 kwietnia 2021 roku, a godz. 23:59 GMT 13 kwietnia 2021 roku. 

1.3 Promocja jest dostępna wyłącznie dla klientów, którzy (i) mieszkają na terenie krajów 
spełniających kryteria wyboru oraz (ii) są nowo zarejestrowanymi uczestnikami programu 
lojalnościowego NETELLER Knect („Program lojalnościowy”). 

1.4 Zastrzegamy sobie prawo do przedłużenia Okresu trwania Promocji według naszego uznania. 
 
2. Jak to działa 
 
1. Użytkownicy, którzy w Okresie Promocji zostaną pomyślnie zarejestrowani w programie 

lojalnościowym NETELLER Knect, otrzymają bonus w postaci 2000 (dwóch tysięcy) punktów 
lojalnościowych Knect.  

 
2. NETELLER zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu przekazania punktów bonusowych do 15 

kwietnia 2021 r. do godz. 23:59 GMT. 
 

3. Warunki udziału 
 

Aby wziąć udział w Promocji, użytkownik: 

a) musi posiadać zarejestrowane konto NETELLER zgodnie z obowiązującymi dla NETELLER 

Warunkami korzystania z konta („Konta”); 

b) nie może korzystać z Konta do celów komercyjnych; 

c) musi mieć ukończone 18 lat; 

d) nie może mieszkać w kraju, w którym NETELLER nie ma pozwolenia na oferowanie dostępu do 

swoich rachunków; oraz
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e) nie może posiadać zarejestrowanego konta w kraju, w którym niniejsza promocja może być 

uważana za nielegalną i/lub zakazaną. Użytkownik może wziąć udział w tej Promocji wyłącznie po 

otrzymaniu e-maila z informacją o promocji; 

f) jeśli zarejestrował swój udział w Programie Lojalnościowym w Okresie trwania Promocji, której 

warunki można znaleźć tutaj. 

 
 

Powyższe warunki są określane łącznie jako „Kryteria kwalifikacyjne”. Na potrzeby niniejszej 
Promocji uczestnikiem jest użytkownik końcowy, który spełnia wszystkie Kryteria kwalifikacyjne 
(„Uczestnik”). 
 
O ile nie zostało to określone inaczej w niniejszym dokumencie, aktualne Zasady i warunki Promocji 
powinny być przeczytane razem z obowiązującymi dla NETELLER Zasadami programu lojalnościowego 

Knect i zgodnie z nimi interpretowane. W razie konfliktu między niniejszymi Zasadami i warunkami 
Promocji a obowiązującymi dla NETELLER Zasadami programu lojalnościowego Knect obowiązują 
niniejsze Zasady i warunki Promocji, z wyjątkiem warunków i postanowień punktu 15 (Prywatność), 16 
(Własność intelektualna), 17 (Odpowiedzialność) oraz 24 (Poufność) Zasad programu lojalnościowego , 

które w razie konfliktu mają wartość nadrzędną nad obecnymi Zasadami Promocji. 
 
 
 

4. Prywatność i własność Intelektualna 
 
a. Przetwarzanie danych uczestników Promocji odbywa się zgodnie z 1Polityką prywatności Paysafe 

Group Limited, którą można znaleźć na stronie internetowej NETELLER 

(https://www.neteller.com/en/policies/privacy). NETELLER może wymagać dodatkowych 

informacji na potrzeby weryfikacji zgodności z niniejszymi Zasadami i warunkami Promocji. 
Uczestnicy akceptują, że niektóre ich dane osobowe (imię, inicjał nazwiska i kraj zamieszkania; np. 
John D Smith z Niemiec) mogą zostać opublikowane w różnych kanałach NETELLER, w tym między 

innymi w mailach, mediach społecznościowych oraz podczas transmisji internetowej. 
b. Na potrzeby Promocji uczestnicy przyznają NETELLER oraz ich partnerom niewyłączną, 

ogólnoświatową, wolną od tantiem, nieprzenośną, nieodwołalną licencję na kopiowanie, 
użytkowanie i wyświetlanie każdego logo, znaku towarowego, nazwy handlowej lub innej 
własności intelektualnej (stosownie do przypadku), która może być publikowana w różnych 
kanałach marketingowych Grupy Paysafe, w tym między innymi na naszych stronach 
internetowych, w wiadomościach e-mail oraz mediach społecznościowych. 

 
 

5. Poufność 
 

a. Informacje poufne oznaczają wszelkie informacje, oznaczone jako „poufne” lub co do których 

należałoby w uzasadniony sposób oczekiwać, że będą poufne, biorąc pod uwagę kontekst ich 
ujawnienia lub charakter informacji; w tym, bez uszczerbku dla ogólności powyższego 
stwierdzenia, plany biznesowe, dane, strategie, metody, wykazy klientów, specyfikacje 
techniczne, dane transakcyjne oraz dane klientów zostaną uznane za poufne. 

 
 
1 Paysafe Financial Services Ltd. oraz Paysafe Payments Solutions Ltd. należą do firm Grupy Paysafe.
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b. W okresie Promocji oraz po jej zakończeniu firma NETELLER będzie wykorzystywała i powielała 
informacje poufne na temat uczestników wyłącznie na potrzeby niniejszej promocji i tylko w 
zakresie niezbędnym na takie potrzeby i ograniczy ujawnianie poufnych informacji do swoich 

pracowników, konsultantów, doradców lub niezależnych wykonawców, którzy muszą mieć do 
nich dostęp. 

 
c. Niezależnie od powyższego, ujawnianie informacji poufnych przez NETELLER w sytuacji, gdy 

wymaga tego prawo lub postępowanie sądowe lub działania władz, nie stanowi naruszenia 

niniejszych Warunków Promocji. 
 
Obowiązki w zakresie poufności wymienione w części 6 nie odnoszą się do informacji, które (i) zostaną 
podane do wiadomości publicznej na skutek braku działania lub winy ze strony NETELLER; (ii) były 

znane NETELLER bez żadnych ograniczeń przed ich otrzymaniem od Uczestnika w związku z niniejszą 
Promocją, zostały uzyskane z własnych niezależnych źródeł, co jest poświadczone pisemnymi zapisami 
NETELLER oraz które nie zostały nabyte, bezpośrednio ani pośrednio, od Uczestnika; (iii) NETELLER 

otrzyma od stron trzecich, o których NETELLER wie, że mają one legalne prawo do przekazywania takich 
informacji oraz nie mają obowiązku zachowania tych informacji w tajemnicy; lub (iv) informacje 

stworzone w niezależny sposób przez pracowników lub agentów NETELLER pod warunkiem, że 
NETELLER może wykazać, że ci sami pracownicy lub agenci nie mieli dostępu do Informacji poufnych 

otrzymanych zgodnie z niniejszymi Zasadami i warunkami. 
 
6. Środki prawne 
 
a. Organizatorem niniejszej Promocji jest Paysafe Financial Services Limited, firma zarejestrowana w 

Anglii pod numerem 04478861, z siedzibą pod adresem Level 27, 25 Canada Square, London E14 

5LQ, która na mocy ustawy o pieniądzach elektronicznych (Electronic Money Regulations) z 2011 

roku (z późn. zm.) jest uprawniona i regulowana przez Financial Conduct Authority (FCA) do emisji 
pieniędzy elektronicznych i świadczenia związanych z nimi usług płatniczych (FCA FRN 900015) oraz 
Paysafe Payment Solutions Limited, firma zarejestrowana na mocy prawa Irlandii pod numerem 

626665, z siedzibą pod adresem Grand Canal House, Grand Canal Street Upper, Dublin 4, D04 Y7R5, 
która na mocy ustawy o pieniądzach elektronicznych (Electronic Money Regulations) z 2011 roku 
jest upoważniona przez Central Bank of Ireland (CBI) do emisji pieniędzy elektronicznych (numer 
rejestracyjny CBI C184986) („NETELLER”). 

 
b. Przystępując do Promocji, użytkownik akceptuje niniejsze Zasady i warunki Promocji. 
 
c. Niniejsza Promocja nie dotyczy mieszkańców krajów, w których promocja ta może być uważana za 

nielegalną i/lub zakazaną. 
 
d. NETELLER zastrzega sobie prawo do zakończenia Promocji w dowolnym czasie według własnego 

uznania lub do wprowadzenia zmian w niniejszej Promocji w dowolnym czasie według własnego 
uznania poprzez wysłanie pisemnego powiadomienia na adres e-mail zarejestrowany na koncie 
użytkownika lub poprzez wprowadzenie zmian w Zasadach i warunkach Promocji. NETELLER 
zastrzega sobie prawo do modyfikowania, anulowania, rozwiązania lub zawieszenia Promocji w 
całości lub w części, według własnej oceny, w sytuacji gdy uzna, że Promocja nie może zostać



 

przeprowadzona zgodnie z niniejszymi Zasadami i warunkami Promocji lub w sytuacji, gdy wirus, 

błąd komputera, nieupoważnione działanie człowieka lub jakikolwiek inny powód znajdujący się 
poza kontrolą NETELLER będzie miał negatywny wpływ na zarządzanie Promocją, jej 
bezpieczeństwo, bezstronność lub normalny przebieg. 

 
e. NETELLER zastrzega sobie prawo do odsunięcia Uczestnika od udziału w niniejszej Promocji w 

sytuacji, gdy NETELLER ma powody uznać, że Uczestnik naruszył lub próbował naruszyć niniejsze 
Zasady i warunki Promocji lub Warunki korzystania z konta NETELLER (w zależności od przypadku) 
lub próbował obejść jakiekolwiek procedury bezpieczeństwa lub procedury operacyjne. 

 
f. Wszystkie decyzje podejmowane przez NETELLER są ostateczne oraz wiążące i NETELLER nie 

prowadzi w takich sprawach żadnej korespondencji. 
 
g. NETELLER nie ponosi odpowiedzialności za: (1) nieprawidłowe lub niedokładne informacje, 

niezależnie od tego, czy do ich powstania doszło przez Uczestnika, błędy w druku, czy też usterki 
sprzętu lub oprogramowania powiązanego z Promocją lub w niej wykorzystywanego; (2) usterki 

techniczne każdego rodzaju, w tym między innymi nieprawidłowe działanie, zakłócenia, przerwy w 
łączności na liniach telefonicznych lub usterki sprzętu sieciowego bądź oprogramowania; (3) 

nieupoważnioną ingerencję ludzką na jakimkolwiek etapie Promocji; (4) błędy techniczne lub 
ludzkie, które mogą wystąpić podczas zarządzania Promocją lub przetwarzania zgłoszeń; lub (5) 
obrażenia cielesne lub szkody materialne, które mogą być spowodowane, bezpośrednio lub 

pośrednio, w całości lub w części, udziałem w Promocji lub otrzymaniem bądź niewłaściwym 
wykorzystaniem nagrody. 

 
 
h. Wszystkie problemyi pytania dotyczące konstrukcji, ważności, interpretacji i wykonalności 

niniejszych Zasad i warunków Promocji lub praw i obowiązków zależnie od sytuacji – Uczestnika 
oraz NETELLER, w powiązaniu z niniejszą Promocją będą podlegać i będą interpretowane zgodnie 
z prawem Anglii, bez uwzględniania wykładni prawa lub norm kolizyjnych (niezależnie od tego, czy 

chodzi o Anglię czy o inną jurysdykcję), które wymagałyby zastosowania praw jakiejkolwiek 
jurysdykcji innej niż angielska. 

 
i. W razie rozbieżności między wersją przetłumaczoną i (oryginalną) wersją angielską niniejszych 

Zasad i warunków Promocji, wersja angielska ma wartość nadrzędną. 
 
j. W zakresie dozwolonym przez prawo ani spółka NETELLER, ani jej przedstawiciele lub 

dystrybutorzy nie będą w żadnym przypadku zobowiązani do wypłacenia rekompensaty 
Uczestnikowi lub potencjalnemu Uczestnikowi, a także nie będą ponosić żadnej odpowiedzialności 
(niezależnie od tego, czy jest to odpowiedzialność bezpośrednia, pośrednia, specjalna, 

przypadkowa, z nawiązką, karna lub wynikowa) za udział (lub próbę udziału) w Promocji lub w 
związku z nim, niezależnie od tego, czy taka odpowiedzialność wynika z roszczenia opierającego się 
na umowie, gwarancji, delikcie (w tym zaniedbaniu), odpowiedzialności absolutnej lub w inny 
sposób. Prawa ustawowe przysługujące Uczestnikowi pozostają nienaruszone. Jednakże, nic w 
tych warunkach Promocji nie wyłącza ani nie ogranicza w żaden sposób odpowiedzialności za 
śmierć lub obrażenia spowodowane przez zaniedbanie ze strony NETELLER, za oszustwo lub 
jakiekolwiek inne okoliczności, w których odpowiedzialność na mocy prawa nie może zostać 
wyłączona lub ograniczona.



 
 

k. NETELLER nie będzie ponosić odpowiedzialności za opóźnienie w wypełnieniu lub niewypełnienie 
obowiązków wynikających z Zasad i warunków Promocji, jeśli takie opóźnienie lub niewypełnienie 
obowiązków wynikają ze zdarzeń, okoliczności lub przyczyn będących poza kontrolą spółki, np. z 
pożaru, powodzi, trzęsienia ziemi, niekorzystnych warunków pogodowych, strajku, wojny 

(wypowiedzianej lub nie), embarga, blokady, prawnego zakazu, działania rządowego, buntu, 
powstania, uszkodzenia, zniszczenia, opóźnienia bądź odwołania samolotu lub innego środka 
transportu. 

 
7. Skontaktuj się z nami 
 
W razie jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej oferty promocyjnej lub ogólnie naszych usług 

można się z nami skontaktować, wysyłając wiadomość do Działu Obsługi Klienta za pośrednictwem 

opcji „Wsparcie e-mail” na naszej stronie lub dzwoniąc pod numer telefonu +44 203 308 2520. 


