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Regulamin Promocji „OneyRaty z prezentem” 
 

§ 1 Organizator Promocji 
1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji „Oney Raty z prezentem” (zwanej dalej 

„Promocją”). 
2. Organizatorem Promocji jest Oney Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, adresem przy ul. Ogrodowej 58,  

00-876 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod nr KRS 0000204413, NIP 5272429317, kapitał zakładowy 1.500.000 zł w całości wpłacony 
(zwana dalej „Organizatorem Promocji”).   

3. Organizator jest pośrednikiem kredytowym Smartney Sp. z o.o. i posiada następujący zakres 
umocowania: zawieranie umów pożyczki oraz wykonywanie czynności faktycznych związanych z 
zawarciem tych umów. Oney Polska S.A. jako pośrednik kredytowy współpracuje również z Credit 
Agricole Bank Polska S.A. 

4. Partnerem Promocji (zwanym dalej: „Partnerem”) jest Auchan Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie, 
przy ulicy Puławskiej 46, 05-500 Piaseczno, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000032892; NIP: 5260309174, o kapitale 
zakładowym w wysokości 906 928 900,00 zł 

5. Promocja dotyczy pożyczki Smartney sp. z o.o. sprzedawanej za pośrednictwem strony oneyraty.pl. 
 

§ 2 Miejsce i czas trwania Promocji 
1. Promocja odbywa się na terenie hipermarketów pod marką Auchan w całej Polsce.  
2. Promocja obowiązuje w okresie od 08.08.2022 r. do 04.09.2022 r. 

 
§ 3 Warunki uczestnictwa w Promocji 

1. Uczestnikiem Promocji (zwanym dalej: „Uczestnikiem”) może być każda osoba fizyczna, która spełni 
łącznie poniższe przesłanki: 
a. jest zatrudniona u Partnera Promocji na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej; 
b. spełnia wymogi stawiane Klientom ubiegającym się o pożyczkę w Smartney sp. z o.o. (posiada 

zdolność kredytową ustaloną wg. zasad określonych przez pożyczkodawcę oraz spełnia wymagania 
formalne stawiane przez pożyczkodawcę); 

c. za pośrednictwem dedykowanej strony OneyRaty.pl/siec/pracownicyauchan złoży wniosek o 
przyznanie pożyczki, który zakończy się zawarciem umowy pożyczki, a następnie dokona zapłaty za 
zakupy środkami pochodzącymi z pożyczki, w miejscu i w czasie określonym w § 2 Regulaminu;  

d. w trakcie wnioskowania o udzielenie pożyczki wyrazi zgodę na: 
- otrzymywanie od Oney Polska S.A. drogą elektroniczną informacji handlowych dotyczących usług 
finansowych i ubezpieczeniowych dostępnych za pośrednictwem Oney Polska S.A.; 
- kontakt telefoniczny ze strony Oney Polska S.A. dla celów marketingu usług finansowych 
i ubezpieczeniowych dostępnych za pośrednictwem Oney Polska S.A.; 
- przetwarzanie przez Oney Polska S.A. danych osobowych, pozyskanych w związku ubieganiem się  
o skorzystanie z usług finansowych i ubezpieczeniowych za pośrednictwem Oney Polska S.A.,  
w celach marketingu bezpośredniego Oney Polska S.A., obejmujących zapewnienie lepszego doboru 
proponowanych usług do potrzeb Uczestnika; 
- używanie przez Oney Polska S.A. elektronicznych urządzeń końcowych i automatycznych systemów 
wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego produktów i usług oferowanych przez Oney 
Polska S.A. 

e. w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od daty zawarcia umowy, o której mowa w § 3 lit. c) otrzyma 
od Organizatora wiadomość e-mailową z linkiem do formularza; 
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f. za pośrednictwem formularza, o którym mowa w § 3 lit. e)  prześle poprawny numer swojej karty 
Skarbonka, swój adres e-mail, swój numer telefonu, swoje imię i nazwisko, najpóźniej do dnia 7.09.2022 
r.  

§ 4 Zasady Promocji 
1. Nagrodą w Promocji jest zasilenie konta karty programu oszczędnościowego Skarbonka Uczestnika 

przez Organizatora kwotą 30 zł (słownie: trzydzieści złotych) (zwanej dalej: „Nagrodą”) oraz kwota 
pieniężna w wysokości 11,11% wartości Nagrody.  

2. Kwoty nagród, o których mowa w ust. 1 powyżej zostaną pomniejszone przez Organizatora, jako płatnika 
podatku dochodowego, o wartość zryczałtowanego podatku dochodowego, zgodnie z przepisami ustawy  
z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

3. W przypadku odstąpienia  przez Uczestnika od Umowy pożyczki, o której mowa w § 3 ust. 1 lit. c) Nagroda 
oraz kwota pieniężna w wysokości 11,11% wartości Nagrody nie zostaną przyznane przez Organizatora 
Promocji.  

4. Przekazanie środków Uczestnikowi na konto programu oszczędnościowego Skarbonka nastąpi w 
terminie 14 dni od daty zakończenia Promocji, pod warunkiem otrzymania przez Organizatora 
poprawnego numeru karty Skarbonka Uczestnika w terminie, o którym mowa w  § 3 ust. 1 lit. e) powyżej. 

5. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zamiany Nagrody na inne świadczenie. 
6. Uczestnik nie może przenieść praw do przyznanej mu Nagrody na osoby trzecie. 
7. Uczestnik może zrezygnować z Nagrody w sposób przewidziany dla zgłaszania reklamacji. 
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody z przyczyn leżących 

po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku podania błędnych danych Uczestnika lub zmiany 
danych Uczestnika, o której Organizator nie został poinformowany. W przypadku, o którym mowa w 
zdaniu poprzedzającym Nagroda przepada. 

 
§ 5 Tryb składania i rozpatrywania reklamacji 

1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia reklamacji w zakresie niezgodności 
przeprowadzenia Promocji z niniejszym Regulaminem. 

2. Reklamacja powinna zostać złożona w formie elektronicznej na adres: oneymarketing@oney.com.pl. 
3. Złożona reklamacja, wraz z opisem przyczyn reklamacji, powinna zawierać dane umożliwiające 

jednoznaczną identyfikację Uczestnika, w szczególności imię i nazwisko Uczestnika. 
4. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych 

(liczonych od daty otrzymania reklamacji), przy uwzględnieniu zasad określonych w niniejszym 
Regulaminie oraz obowiązujących przepisów prawa. Organizator udziela odpowiedzi w formie 
elektronicznej na adres z którego reklamacja została wysłana. 

5. Jeżeli informacje zawarte w treści reklamacji uniemożliwiają prawidłowe jej rozpatrzenie, termin określony  
w ust. 4 powyżej liczony jest od daty otrzymania przez Organizatora reklamacji uzupełnionej o informacje 
niezbędne do jej rozpatrzenia. 

6. W przypadku uzasadnionej niemożności udzielenia odpowiedzi w terminie wskazanym w  ust. 4 powyżej 
Organizator: 
a) wyjaśnia przyczyny opóźnienia, 
b) wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone, 
c) wskazuje przewidywany termin udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia 

otrzymania reklamacji. 
 

§ 6 Dane Osobowe 
1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Oney Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. 

Ogrodowa 58. 
2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Promocji 

tj. m.in.: imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail, numer kart Skarbonka Uczestnika. 
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3. Dane osobowe podane przez Uczestnika Promocji, będą przetwarzane w celach: 
1) rozliczenia zryczałtowanego podatku dochodowego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 

1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych; 
2) organizacji i przeprowadzenia Promocji oraz poinformowania o jej wynikach; 
3) archiwizacji dokumentacji i zapewnienia rozliczalności wymaganej przepisami rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 Rozporządzenie 2016/679 w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (RODO). 

4) w celu rozpatrzenia reklamacji Uczestników Promocji. 
4. Uczestnikom przysługuje prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, żądania 

sprostowania swoich danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania, żądania usunięcia 
danych osobowych, żądania przenoszenia danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania danych osobowych, wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

5. Dalsze informacje dostępne są na: https://oney.com.pl/ochrona-danych-osobowych. 
6. We wszelkich sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się  

z Inspektorem Ochrony Danych pisząc na iodo@oney.com.pl bądź korespondencyjnie na adres Oney – 
z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”. 

 
§ 7 Postanowienia końcowe 

1. Udział Uczestnika w Promocji oznacza akceptację zasad Promocji zawartych w niniejszym Regulaminie.  
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


