
Promocja gry FIFA 21 Edycja Standardowa na konsole PlayStation 4 i PlayStation 5 

 

Regulamin Konkursu 

 

Postanowienia ogólne 

1. Konkurs („Konkurs”) jest organizowany przez Euronet Polska Sp. z o.o. z siedzibą 

Warszawie pod adresem: ulica Inflancka 4C, 00-189 Warszawa („Organizator”) 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w 

Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000030408, o 

kapitale zakładowym 57 904 000 zł. 

2. Konkurs rozpoczyna się 9 października 2020 r. o godzinie 00:00:01 czasu polskiego, 

a kończy się 23 października 2020 r. o godzinie 23:59:59 czasu polskiego („Okres 

Trwania Konkursu”). Okres Trwania Konkursu, okres trwania poszczególnych 

Etapów, a także czas zgłoszenia Uczestnika ustalany jest zgodnie ze wskazaniem 

zegara dostępnego pod adresem https://time.is/pl/. 

3. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego 

Regulaminu Konkursu („Regulamin”). 

 

Udział w Konkursie 

1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy: 

(a) dokonać w Okresie Trwania Konkursu zakupu dowolnego doładowania 

PlayStation Network (dostępne nominały: 50,00 zł, 100,00 zł i 200,00 zł) w 

sklepie stacjonarnym sieci Żabka. Lista sklepów stacjonarnych Żabka 

znajduje się pod adresem https://www.zabka.pl/znajdz-sklep; 

(b) dokonać w Okresie Trwania Konkursu, w ramach wybranego Etapu, 

zgłoszenia udziału w Konkursie poprzez rejestrację numeru seryjnego 

doładowania za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego 

udostępnionego przez Organizatora pod adresem 

http://promocja.epaypolska.pl, odpowiadając w ramach zgłoszenia 

pytanie konkursowe : „Jak ma na imię zawodnik znajdujący się na okładce 

polskiej wersji FIFA 21?”. 

Osoba, która dokonała zgłoszenia udziału w Konkursie określana będzie dalej 

jako „Uczestnik”. 

Uwaga - w przypadku dokonywania zgłoszenia udziału w Konkursie z 

wykorzystaniem urządzenia mobilnego mogą zostać naliczone opłaty za 

przesłanie danych zgodnie z cennikiem właściwego operatora. Zalecamy 

Uczestnikom zapoznanie się z cennikiem operatora. 

2. W Konkursie może wziąć udział wyłącznie osoba, która spełnia łącznie 

następujące warunki uczestnictwa: 

(a) posiada miejsce zamieszkania w Polsce; 

(b) jest pełnoletnia w chwili dokonania zgłoszenia udziału w Konkursie. 

Organizator zastrzega sobie prawo dyskwalifikacji Uczestników, którzy nie 

spełniają warunków udziału w Konkursie określonych w ust. 2 powyżej. 

https://time.is/pl/
https://www.zabka.pl/znajdz-sklep
http://promocja.epaypolska.pl/


3. W całym Okresie Trwania Konkursu każda osoba dokonać może tylko jednego 

zgłoszenia udziału w Konkursie. W przypadku dokonania przez tę samą osobę 

więcej niż jednego zgłoszenia udziału w Konkursie, w tym w przypadku 

stwierdzenia lub podejrzenia, że ta sama osoba korzysta dla celów zgłoszenia z 

więcej niż jednego adresu e-mail lub wielu tożsamości, Organizator zastrzega 

sobie prawo dyskwalifikacji wszystkich zgłoszeń dokonanych przez tę osobę. 

4. Niedopuszczalne jest zawarcie przez Uczestnika w ramach odpowiedzi treści, 

które są sprzeczne z prawem lub naruszają jakiekolwiek prawa osób trzecich. 

 

Nagrody 

1. Nagrodami w Konkursie są kody cyfrowe uprawniające do pobrania z 

PlayStation Store (store.playstation.com/pl-pl) gry FIFA 21 Edycja Standardowa,  

na konsole PlayStation 4 i PlayStation 5 o wartości 299,00 PLN brutto każdy. 

2. Łączna wartość nagród w Konkursie wynosi 20 930,00 PLN brutto. 

3. Każdy Uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę. 

 

Przebieg Konkursu 

1. Konkurs dzieli się na 14 etapów („Etapy”). W ramach każdego Etapu Organizator 

przyzna Uczestnikom do 4 nagród. Terminy przeprowadzenia poszczególnych 

Etapów określa poniższy harmonogram: 

Etap 

Dzień 

rozpoczęcia 

Etapu 

Godzina 

rozpoczęcia 

Etapu 

Dzień 

zakończenia 

Etapu 

Godzina 

zakończenia 

Etapu 

Liczba 

nagród 

1 09.10.2020 18:00:00 10.10.2020 17:59:59 4 

2 10.10.2020 18:00:00 11.10.2020 17:59:59 4 

3 11.10.2020 18:00:00 12.10.2020 17:59:59 4 

4 12.10.2020 18:00:00 13.10.2020 17:59:59 4 

5 13.10.2020 18:00:00 14.10.2020 17:59:59 4 

6 14.10.2020 18:00:00 15.10.2020 17:59:59 4 

7 15.10.2020 18:00:00 16.10.2020 17:59:59 4 

8 16.10.2020 18:00:00 17.10.2020 17:59:59 4 

9 17.10.2020 18:00:00 18.10.2020 17:59:59 4 

10 18.10.2020 18:00:00 19.10.2020 17:59:59 4 

11 19.10.2020 18:00:00 20.10.2020 17:59:59 4 

12 20.10.2020 18:00:00 21.10.2020 17:59:59 4 

13 21.10.2020 18:00:00 22.10.2020 17:59:59 4 

14 22.10.2020 18:00:00 23.10.2020 17:59:59 4 



2. W ramach każdego Etapu Organizator przyzna nagrodę 4 (cztery) Uczestnikom, 

którzy jako pierwsi w ramach tego Etapu zarejestrują numer seryjny zakupionego 

kodu i prześlą Organizatorowi prawidłową odpowiedź na pytanie konkursowe.  

3. Oceny prawidłowości udzielonej przez Uczestnika odpowiedzi na pytanie 

konkursowe dokonuje jury powołane przez Organizatora. 

4. Organizator poinformuje Uczestnika o wygranej i prześle Uczestnikowi przyznaną 

mu nagrodę na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail w czasie nie dłuższym niż 72 

godziny po zakończeniu danego Etapu. 

5. Zwycięzcy nie przysługuje prawo zamiany nagrody, w tym na ekwiwalent 

pieniężny. 

 

Kontakt z Uczestnikami 

1. Dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu Organizator będzie kontaktować się z 

Uczestnikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej, przy użyciu adresu e-mail 

podanego w zgłoszeniu do udziału w Konkursie. 

2. Uczestnik nie ma możliwości zmiany adresu e-mail podanego w zgłoszeniu 

udziału w Konkursie. 

 

Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu 

1. Reklamacja dotyczące przebiegu konkursu powinna zostać złożona drogą 

elektroniczną na adres promocja@epaypolska.pl. Zgłoszenie należy przesłać w 

terminie nie dalszym niż 7 dni od dnia zakończenia Konkursu. 

2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni 

roboczych od dnia jej otrzymania. Osoba składająca reklamację zostanie 

poinformowana przez Organizatora o sposobie jej rozpatrzenia na adres poczty 

elektronicznej, z którego zostało przesłane zgłoszenie reklamacyjne. 

 

Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo wydawania decyzji i interpretacji, które będą 

ostateczne i wiążące we wszystkich sprawach związanych z Konkursem. 

2. Prawa uczestnictwa w Konkursie, praw oraz obowiązków z nim związanych, w 

tym także prawa do żądania wydania nagrody Uczestnik nie może przenieść na 

osobę trzecią. 

 

 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW 

Administratorem danych osobowych gromadzonych w związku z Konkursem jest 

Euronet Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4C, 00-189 Warszawa. Z 

Inspektorem Danych osobowych wyznaczonym przez Euronet można skontaktować 

się pisząc na adres e-mail: dpo@euronetworldwide.com. 

Udział w Konkursie wymaga podania adresu e-mail. Podanie tego adresu jest 

dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie.  

mailto:promocja@epaypolska.pl


Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane dla celów realizacji prawnie 

usprawiedliwionych interesów Organizatora, obejmujących przeprowadzenie 

konkursu oraz dochodzenie i obronę przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z 

jego organizacją. Podstawę przetwarzania danych osobowych Uczestnika stanowi 

art. 6 ust. 1. lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE 

Dane przechowane będą przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu, a 

następnie do upływu terminu przedawnienia roszczeń mogących wynikać z 

organizacji Konkursu.  

Odbiorcami danych mogą być podmioty świadczące na rzecz Organizatora usługi 

pozostające w związku z organizacją Konkursu. Odbiorcami danych osobowych 

mogą być również organy władzy publicznej w zakresie przysługujących im 

uprawnień.  

Dane nie będą przekazywane poza terytorium EOG.  

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo żądania dostępu do tych danych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, 

a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub 

innego właściwego organu nadzorczego. 


