
WARUNKI PROMOCJI   

 

§ 1 Postanowienia ogólne 

 

1. Organizator ogłasza wprowadzenie promocji dla abonentów w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, ze 

zm.; dalej: prawo telekomunikacyjne). Promocja polega na możliwości uzyskania 

przez abonentów, którzy są uczestnikami „Programu Lojalnościowego KASA” (tj. 

subskrybentami serwisu KASA), premii pieniężnej.  

2. Niniejsze warunki promocji stanowią integralną część „Programu lojalnościowego” a 

postanowienia w nich zawarte należy interpretować w zgodzie z postanowieniami 

regulaminu tego Programu.  

3. Okres trwania promocji: od 18.05.2023 roku do 26.06.2023 roku. 

4. Celem promocji jest budowanie i promowanie lojalności wśród uczestników Programu 

Lojalnościowego. Promocja nie może być wykorzystana w celach gospodarczej 

działalności zarobkowej. 

5. Aktywny udział w promocji jest dobrowolny.  

6. Warunki promocji, czas trwania oraz dostępne premie są publikowane przez 

Organizatora na stronie www.kasa-sms.pl. Ponadto Organizator może powiadomić 

uczestników Programu indywidualnie o promocji, wraz z odesłaniem do 

szczegółowych informacji. Informacja zawierać będzie m.in. dokładne daty 

obowiązywania promocji i link do warunków udziału. 

7. Każdy uczestnik identyfikowany jest w systemie informatycznym za pomocą numeru 

telefonu komórkowego, przy czym uczestnikiem jest osoba, która faktycznie bierze 

udział w Programie Lojalnościowym i jest jednocześnie abonentem uprawnionym do 

użytkowania danego numeru telefonu komórkowego, i która uczestniczy w promocji. 

8. Każdy uczestnik promocji może otrzymać tylko jedną premię. W przypadku, gdyby 

jedna i ta sama osoba korzystała z kilku numerów telefonów, może ubiegać się tylko o 

jedną premię. Weryfikacja uprawnień do odebrania premii będzie dokonywana przez 

Organizatora po zgłoszeniu przez uczestnika, który nabył uprawnienia do ubiegania 

się o wydanie premii, chęci odbioru premii. W celu dokonania weryfikacji, abonent 

będący uczestnikiem, winien wykazać, że jest abonentem danego numeru telefonu 

oraz udostępnić Organizatorowi dane niezbędne do prawidłowej weryfikacji 

uprawnień do odbioru premii, pod rygorem odmowy jej wydania.  

9. Uczestnikami promocji nie mogą być pracownicy Organizatora i podmiotów 

współpracujących z Organizatorem w zakresie realizacji usługi oraz członkowie 

organów Organizatora i podmiotów współpracujących z Organizatorem w zakresie 

realizacji usługi i członkowie najbliższej rodziny tych osób. Przez członków 

najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, 

rodziców i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku 

przysposobienia. 

 

http://www.kasa-sms.pl/


§ 2 Warunki udziału w promocji 

 

1. W okresie trwania promocji, poza punktami, o których mowa w §2. Regulaminu 

usługi „Program Lojalnościowy KASA”, uczestnik otrzyma bezpłatny SMS z 

unikatowym kodem i linkiem do strony internetowej, na której należy wpisać w 

odpowiednim polu otrzymany kod oraz potwierdzić przyciskiem „zatwierdź”. W 

przypadku wpisania błędnego, nieaktualnego lub już wykorzystanego kodu, 

wyświetlony zostanie odpowiedni komunikat. Od momentu otrzymania kodu 

uczestnik ma 24 godziny na wpisanie go na stronie internetowej. Po tym czasie kod 

przestaje być aktywny a uczestnik traci możliwość podania tego kodu na stronie 

internetowej. Każdorazowo po doręczeniu uczestnikowi usługi subskrypcji KASA, 

uczestnik otrzyma jeden nowy, unikatowy kod ważny 24 godziny od momentu 

otrzymania.   

2. Uczestnik Programu Lojalnościowego KASA, który w okresie trwania promocji spełni 

łącznie następujące warunki:  

2.1 uczestniczy w Programie KASA przez co najmniej trzydzieści dni oraz  

2.2 odbierze na swój telefon usługę subskrypcji KASA co najmniej trzydzieści razy 

oraz 

2.3.  prawidłowo wpisze i zatwierdzi na stronie internetowej www.Kasa-sms.pl co 

najmniej trzydzieści otrzymanych, unikatowych, różnych kodów z tym 

zastrzeżeniem, że jeden unikatowy kod ważny jest (może zostać wpisany na 

stronie internetowej) tylko przez 24 godziny od doręczenia uczestnikowi,  

nabędzie prawo do ubiegania się o premię pieniężną w wysokości 200 zł. brutto 

(słownie zł: dwieście).  

 

§ 3 Warunki wydania premii  

 

1. Organizator powiadomi uczestników, którzy spełnili warunki, o których mowa w § 2 

pkt 2 powyżej a w związku z tym nabyli prawo ubiegania się o wydanie premii 

pieniężnej. Informacja zostanie wysłana na telefon uczestnika w formie SMS, w 

przeciągu 3 dni od dnia spełnienia przez danego uczestnika warunków ubiegania się o 

wydanie premii pieniężnej. Powiadomienie SMS zawierać będzie informację o 

przyznaniu prawa do ubiegania się o wydanie premii pieniężnej oraz 

spersonalizowany link z adresem do strony internetowej, na której uczestnik winien 

udostępnić Organizatorowi swoje dane abonenckie (tj. imię, nazwisko, adres, email).  

2. Uczestnik, o którym mowa w punkcie 1 powyżej, winien udostępnić Organizatorowi 

dane poprzez formularz dostępny pod spersonalizowanym linkiem, w terminie 7 dni 

od dnia otrzymania powiadomienia o uzyskaniu prawa do  ubiegania się o wydanie 

premii, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia promocji.  

3.  Organizator wyśle na adres email podany przez Uczestnika, który nabył uprawnienia 

do ubiegania się o wydanie premii, oświadczenie oraz informacje niezbędne do 

wydania premii.  

http://www.nagroda-sms.pl/


4. Warunkiem wydania premii pieniężnej uczestnikowi, który nabył prawo do ubiegania 

się o wydanie premii, jest (1) wypełnienie i odesłanie Organizatorowi oświadczenia 

oraz (2) w razie  powzięcia przez Organizatora wątpliwości, udostępnienie do wglądu 

dowodu osobistego w celu potwierdzenia pełnoletniości oraz danych osobowych lub 

numeru umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, zawartej z operatorem 

telekomunikacyjnym, (3) uregulowanie wobec operatora telekomunikacyjnego opłat 

związanych z uczestnictwem w Programie, (4) pozytywna weryfikacja, o której mowa 

w §6 ust. 2 niżej. Oświadczenie, o ile zażąda go Organizator, winno być wypełnione i 

podpisane przez uczestnika a następnie odesłane na adres wskazany przez 

Organizatora niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia 

otrzymania dokumentów od Organizatora. 

5.  Organizator zastrzega sobie prawo do kontaktu telefonicznego z uczestnikiem, który 

nabył prawo do ubiegania się o wydanie nagrody, m.in. w celu ustalenia szczegółów 

lub potwierdzenia przesłanych danych oraz ustalenia warunków weryfikacji 

uprawnień.  

6.  Premia pieniężna zostania wydana zgodnie z przepisami prawa podatkowego, w 

terminie dwóch tygodni od dnia spełnienia przez uczestnika warunków niezbędnych 

do jej wydania. Premia pieniężna zostanie wydana przelewem bankowym na imienne 

konto bankowe prowadzone na rzecz uczestnika, które uczestnik wskaże w 

oświadczeniu. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy wydania premii na konto 

osoby trzeciej, niebędącej osobą, która zgodnie z niniejszymi warunkami uzyskała 

uprawnienia do odbioru premii.  

7.  Niespełnienie przez uczestnika warunków określonych w §3, w szczególności w pkt 2 

i 4, skutkuje utratą uprawnień do odbioru premii a premia pozostanie u Organizatora.  

 

§4 Reklamacje 

 

1. Pytania i reklamacje dotyczące Programu można zgłaszać elektronicznie na adres e-

mail: info@ctsms.pl lub pisemnie na adres CTSMS Al. Jerozolimskie 200 lok. 214, 

02-486 Warszawa. Reklamacja powinna zawierać czytelny numer telefonu 

komórkowego, krótki opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji, datę 

jego wystąpienia oraz oznaczenie abonenta (w tym jego imię, nazwisko, adres 

pocztowy, podpis). Uczestnicy mogą kontaktować się telefonicznie pod numerem 

22 846 09 86 w dni robocze w godz. 10:00-15:00. 

2. Organizator rozpatrzy i udzieli odpowiedzi na reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej 

otrzymania. Organizator poinformuje reklamującego o wyniku rozpoznania reklamacji 

pisemnie na wskazany przez niego adres korespondencyjny  lub elektronicznie na 

adres mail wskazany przez reklamującego, lub z którego wpłynęła reklamacja.  

 

§ 5 Dane osobowe  

 

mailto:info@ctsms.pl


1. W przypadku, gdy zgodnie z regulaminem zaistnieje potrzeba uzyskania od 

uczestnika, który uzyskał prawo ubiegania się o wydanie nagrody, jego danych 

osobowych, podanie tych danych będzie dobrowolne i może być niezbędne do 

dokonania weryfikacji uprawnień do wydania premii oraz jej wydania.  

2. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie przez okres niezbędny do wykonania 

usługi (wydania nagród, rozpatrzenia roszczeń) zgodnie z Polityką prywatności. 

3. Aby zrezygnować z udziału w promocji i usunąć numer uczestnika, należy wysłać 

darmowy SMS pod numer 8064 o treści „KASA USUN” lub skontaktować się z 

Organizatorem emailowo lub za pośrednictwem poczty ze wskazaniem numeru 

telefonu i danych osobowych, które mają zostać usunięte (o ile zostały przekazane 

Organizatorowi). Wysłanie SMSa o treści KASA USUN skutkuje utratą wszystkich 

uprawnień nabytych przez uczestnika w związku z niniejszą promocją, nie powoduje 

jednak utraty zgromadzonych punktów w ramach usługi prenumeraty KASA ani 

wyłączeniem usługi KASA.  

 

§ 6 Postanowienia końcowe 

 

1. Udział w promocji jest dobrowolny. Każdy uczestnik Programu, który zdecyduje się 

dodatkowo na udział w promocji, winien wpierw zapoznać się z niniejszymi 

warunkami oraz w przypadku uzyskania uprawnień do ubiegania się o wydanie premii 

pieniężnej, udzielić zgody na dokonanie weryfikacji uprawnień przez Organizatora.  

2. Organizator ma prawo dokonać weryfikacji uprawnień do otrzymania premii przez 

każdego z uczestników promocji i odmówić wydania premii uczestnikowi, wobec 

którego podejmie podejrzenie, że działa sprzecznie z regulaminem, w szczególności 

korzysta z kilku numerów telefonów komórkowych lub podjął współpracę z innymi 

abonentami lub uczestnikami Programu w celu uzyskania, w sposób sprzeczny z 

regulaminem i celem promocji, korzyści majątkowych w związku z promocją, zalega 

z płatnościami wobec operatora telekomunikacyjnego, które winien jest uiścić w 

związku z udziałem w Programie lub w przypadku podania przez dwóch lub więcej 

uczestników jednego numeru konta bankowego do wypłaty premii. W celu weryfikacji 

uprawnień do odebrania premii pieniężnej, Organizator może podjąć wszelkie 

działania mające na celu stwierdzenie, czy nie doszło do naruszenia niniejszych 

warunków, w szczególności zażądać wglądu w dowód tożsamości uczestnika, dowodu 

potwierdzającego, że uczestnik posługujący się danym numerem telefonu jest 

abonentem tego numeru oraz, że uiścił na rzecz operatora telekomunikacyjnego opłaty 

powstałe w związku z udziałem w Programie (usługa KASA), potwierdzenia, że konto 

bankowe wskazane przez uczestnika do wypłaty premii, jest prowadzone imiennie na 

jego rzecz.  

3. Wydającym premie pieniężne oraz obsługującym logistykę może być podmiot 

działający dla Organizatora, co nie ma wpływu na zakres praw i obowiązków 

uczestnika i organizatora.  



4. W przypadku wystąpienia ważnej i uzasadnionej przyczyny Organizator zachowuje 

prawo do zmiany warunków promocji z tym zastrzeżeniem, że wprowadzone zmiany 

nie naruszą praw nabytych przez uczestników. Do ważnych przyczyn uzasadniających 

zmianę warunków promocji należy zmiana w zakresie funkcjonowania promocji i 

sposobów weryfikacji uprawnień do wydania premii, w sytuacji wystąpienia nadużyć 

związanych z promocją,  zmiana przepisów prawa regulujących realizację usługi. 

Wszelkie zmiany będą dokonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i 

zamieszczane na stronie www.kasa-sms.pl.  

 

 

ORGANIZATOR 

http://www.kasa-sms.pl/

