
Regulamin promocji „Rozgrzać się przy dźwiękach ulubionej muzyki. BEZCENNE™” (dalej: 

„Regulamin”) 

  

Postanowienia ogólne 

1.      Organizatorem promocji konsumenckiej pod nazwą „Rozgrzać się przy dźwiękach ulubionej 

muzyki. BEZCENNE™” (dalej: „Promocja”) jest Mastercard Europe SA nr RPR 0448038446, 198/A 

Chaussée de Tervuren, 1410 Waterloo, Belgia. (dalej: „Organizator”). 

2.      Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Promocje organizowane 

przez Organizatora na zasadach podobnych do poniższych, lecz skierowane do konsumentów z 

innych krajów pozostają bez wpływu na niniejszą Promocję. 

3.      Promocja trwa od 21 listopada 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. Okres ten nie obejmuje 

rozpatrywania reklamacji. (dalej: „Okres trwania Promocji”). Czas realizacji Rabatów w Promocji trwa 

od 21 listopada 2016 r. do 31 stycznia 2017 r. Subskrypcja Google Music na preferencyjnych 

warunkach musi rozpocząć się najpóźniej 31 stycznia 2017 r. 

4.      Promocja dedykowana jest do wszystkich konsumentów posiadających kartę płatniczą 

Mastercard wydaną w instytucji finansowej z siedzibą na terenie Polski. Jako konsumenta rozumie się 

osobę, o której mowa w art. 22[1] k.c. Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla konsumentów 

pełnoletnich, przy czym jeśli karta płatnicza należąca do osoby w wieku 13-17 lat powiązana jest z 

kartą dorosłego członka rodziny, uczestnikiem może być pełnoletni członek rodziny takiej osoby, z 

którego rachunkiem bankowym powiązana jest karta.  (dalej: „Uczestnik”). 

5.      Rabaty wydawane są z uwzględnieniem polskich przepisów podatkowych i konsumenckich. 

Warunki przyznania rabatu 

6.      Organizator przewidział nieograniczoną liczbę rabatów w postaci rabatów -75% od ceny 

regularnej na wypożyczenie filmu dostępnego w Google Play oraz  promocji polegającej na 

możliwości zawarcia umowy subskrypcji Google Music  z Google Inc. na warunkach preferencyjnych 

polegających na możliwości korzystania z subskrypcji przez 60 dni za darmo. (dalej: "Rabaty"). 

7.      Rabat na film naliczany jest automatycznie po aktywowaniu kodu zniżkowego poprzez opcję 

kliknięcia na ikonkę prezentu ukazującą się automatycznie podczas wyświetlenia opcji wypożyczenia 

filmu na platformie Google Play po rejestracji karty Mastercard w systemie Google Payments. Rabat 

na subskrypcję Google Music naliczany jest automatycznie z momentem przystąpienia do subskrypcji 

(zawarcia umowy z Google Inc.)  pod warunkiem ustawienia karty płatniczej Mastercard jako 

domyślnej formy płatności za subskrypcję. 

8.      Uprawnionym do uzyskania Rabatu na film jest każdy Uczestnik, który w okresie trwania 

Promocji będzie posiadał konto Google, oraz ustawi w zakładce Google Payments płatność kartą 

Mastercard jako płatność domyślną. Uprawnionym do zyskania rabatu na subskrypcję Google Music 



jest każdy Uczestnik, który nie subskrybował dotychczas tej usługi, ustawi kartę Mastercard jako 

domyślną formę płatności oraz posiada konto Google.  

9.      Każdy z Uczestników może uzyskać wyłącznie jeden Rabat na film i jeden Rabat będący zniżką na 

subskrypcję w całym okresie trwania Promocji.  

10.    Rabaty na film są ważne i realizowane do 31 stycznia 2017 r. zaś promocyjna umowa na 

subskrypcję musi być zawarta do 31 stycznia 2017 r. (okres 2 bezpłatnych miesięcy subskrypcji 

rozpocząć się musi najpóźniej w dniu 31 stycznia 2017 r.). 

11.    Pełne warunki realizacji Rabatów zawiera dokument „Warunki promocji partnerskiej Google” i 

„Warunki usługi Google Play” oraz “Ogólne warunki wykorzystania muzyki Google Play”  

12. Organizator informuje, iż po okresie bezpłatnej dwumiesięcznej subskrypcji Google Music, 

otrzymanej w ramach Promocji, konsument może albo kontynuować subskrypcję albo wypowiedzieć 

umowę (zrezygnować z usługi) w każdym czasie, w tym przed upływem dwumiesięcznego okresu 

promocyjnego. Wypowiedzenie umowy przed upływem tego okresu (bądź w jego ostatnim dniu) nie 

spowoduje naliczenia opłat za subskrypcję. W innym przypadku subskrypcja będzie płatna zgodnie z 

taryfą Google Music.  

Reklamacje 

13.    Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji rozpatruje Organizator. 

14.    Reklamacje należy złożyć drogą e-mailową na adres googlepromo@mastercard.com nie później 

niż do dnia 14 kwietnia 2017 r. 

15.    Reklamacja winna zawierać adres e-mail użytkownika oraz dokładny opis zdarzenia. 

16.    Organizator rozpatrzy reklamację niezwłocznie i prześle w terminie 14 dni od dnia jej 

otrzymania na adres e-mail, z którego przesłano reklamację. 

17.    Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia 

roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązania sporu konsument może złożyć 

skargę za pomocą elektronicznej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem 

http://ec.europa.eu/consumers/odr 

18.    W przypadku, jeśli z powodów technicznych nie występujących po stronie Uczestnika, Uczestnik 

napotka problem techniczny z realizacją Rabatu, Organizator prosi o niezwłoczny kontakt poprzez e-

mail: googlepromo@mastercard.com w celu jak najszybszego rozwiązania problemu. 

19. Organizator nie odpowiada za sposób realizacji subskrypcji Google Play Music przez podmiot 

odpowiedzialny tj. Google Inc. Organizator odpowiedzialny jest wyłącznie za możliwość skorzystania z 

2 miesięcznego darmowego okresu subskrypcji poprzedzającego właściwą umowę subskrypcji.  

Dane osobowe 

https://play.google.com/intl/en-GB_ALL/about/promo-terms.html
https://play.google.com/about/play-terms.html
https://play.google.com/intl/pl_ALL/about/general-redemption-terms.html
mailto:googlepromo@mastercard.com
http://ec.europa.eu/consumers/odr
mailto:googlepromo@mastercard.com


20.    Administratorem danych osobowych osób składających reklamacje w Promocji oraz osób, o 

których mowa w pkt. 18 jest Organizator tj. Mastercard Europe SA nr RPR 0448038446, 198/A 

Chaussée de Tervuren, 1410 Waterloo, Belgia. Dane przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922), zgodnie z prawem polskim. 

21.    Dane w postaci adresów e-mail składających reklamację oraz osób o których mowa w pkt. 18 

przetwarzane są wyłącznie w celu odpowiedzi na reklamację lub pomocy technicznej. Podanie 

danych jest dobrowolne, lecz konieczne do rozpatrzenia reklamacji. Składającemu reklamację 

przysługuje prawo dostępu do swoich danych, prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia, jak 

również prawo żądania udzielenia informacji, co do przysługujących mu praw  zakresie danych 

osobowych. 

22.    Dane osobowe Uczestników Promocji nie są przetwarzane przez Organizatora. Dane te 

przetwarzane są przez podmiot odpowiedzialny za platformę Google Play tj. Google Inc. 

23.    Dane osobowe, o których mowa w pkt. 21 Organizator powierzy IQ Marketing (Poland) sp. z o.o. 

z siedzibą w Warszawie (02-954) ul. Wiktorii Wiedeńskiej 17; KRS nr 13098; NIP: 525-102-28-00 oraz 

oddziałowi Mastercard Europe SA w Polsce z siedzibą w Warszawie, Plac Europejski 1, KRS: nr 

345959; NIP: 1070015237. 

Postanowienia końcowe 

24.    Regulamin Promocji dostępny jest na www.mastercard.pl/googlepromo.html, w siedzibie 

Organizatora oraz w siedzibie oddziału Organizatora w Polsce pod adresem: Plac Europejski 1, 

Warszawa. 

25.    Organizator dopuszcza zmianę Regulaminu Promocji wyłącznie w takim zakresie, w jakim 

zmiana nie naruszy praw nabytych jego Uczestników. 

26.    W przypadku stwierdzenia, że dana osoba wpływa w sposób nieuczciwy na przebieg Promocji, w 

szczególności, gdy stosuje oprogramowanie lub metody, które skutkują automatycznym 

generowaniem Rabatów, przyznaniem Rabatów osobom nieuprawnionym lub przyznanie Rabatów w 

liczbie większej niż dopuszczalna Regulaminem Organizator może wykluczyć taką osobę z Promocji, 

zaś pozyskane w nieuczciwy sposób Rabaty dezaktywować. 

25.    W celu rozwiania wątpliwości Organizator odpowiedzialny jest wyłącznie za Rabaty i zniżki na 

subskrypcję Google Play Music. Inne akcje towarzyszące, w tym sposób realizacji umowy subskrypcji 

po okresie 2-miesięcznego darmowego próbnego dostępu do Google Play Music nie pochodzą od 

Organizatora, a podmiotem za nie odpowiedzialnym jest bezpośrednio Google Inc. nawet jeśli 

warunkiem uczestnictwa w tychże promocjach jest korzystanie z opcji płatności karta płatnicza 

Mastercard.      

 


