
Regulamin Promocji „Dopłacaj BLIKIEM w katalogu VITAY” 

(z dnia 25.07.2017 r.) 

(„Regulamin Promocji”) 

 

§1   INFORMACJE OGÓLNE 

1. Organizatorem promocji „Płać BLIKIEM na stacjach ORLEN” (dalej jako: „Promocja”) jest Polski Standard 

Płatności Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Cypryjskiej 72, 02-761 Warszawa NIP 521-36-64-494, REGON: 

147055889, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział 

Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000493783, kapitał zakładowy: 13 626 000,00 zł (dalej jako „Organizator”)   

2. Partnerem Promocji jest Polski Koncern Naftowym ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, ul. Chemików 7, 

09-411 Płock, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000028860, NIP 774-

00-01-454, kapitał zakładowy/kapitał wpłacony: 534.636.326,25 zł (dalej jako: „Partner”). 

3. Promocja trwa od 27.09.2017 r. do 31.01.2018 r. (dalej jako: „Okres Trwania Promocji”) lub do wyczerpania puli 

19 000 000 punktów VITAY.  

4. W ramach Promocji można uzyskać pakiet punktów VITAY zgodnie Regulaminem Promocji. Naliczone punkty 

uczestnik promocji (dalej jako: „Uczestnik”) może wymienić na rabat na paliwo, kawę lub hot-doga, a także na usługi 

oraz kupony wskazane w obowiązującym w czasie wymiany katalogu Programu VITAY dostępnym na stronie 

www.vitay.pl/katalog-Vitay.html lub w innych materiałach dotyczących Programu VITAY na zasadach tam 

określonych. 

5. Treść Regulaminu Promocji jest dostępna w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.blikmobile.pl.  

6. Regulamin Programu VITAY dostępny jest pod adresem: http://www.vitay.pl/Regulamin-Programu-VITAY,20.html. 

 

 

§2 WARUNKI WZIĘCIA UDZIAŁU W PROMOCJI  

1. Uczestnikiem Promocji („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności 

prawnych, będąca uczestnikiem Programu VITAY (tj. programu organizowanego przez  Polski Koncern Naftowy 

ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku) w rozumieniu Regulaminu Programu VITAY, która w Okresie Trwania 

Promocji zamówi Prezent z katalogu VITAY  za pośrednictwem www.vitay.pl  oraz  dokona dopłaty pieniężnej za 

zamawiany Prezent przy wykorzystaniu systemu płatności mobilnych Blik.  

2. Każdy Uczestnik, który spełni warunki Promocji określone w § 2 pkt 1 Regulaminu Promocji otrzyma 20 pkt VITAY za 

każdy 1zł brutto dopłaty. Punkty VITAY zostaną naliczone na konto VITAY Uczestnika Promocji w terminie do 21 dni 

od dokonania zamówienia o którym mowa  w § 2 pkt 1 Regulaminu Promocji.  

3. Punkty VITAY nie zostaną naliczone w przypadku wyczerpania puli punktów która wynosi 19 000 000 punktów VITAY.  

 

 

§3   REKLAMACJE 

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 poniżej, prawo do składania reklamacji dotyczących przebiegu Promocji przysługuje 

każdemu Uczestnikowi. Reklamacje mogą być zgłaszane Organizatorowi na adres: ul. Cypryjska 72, 02-761 

Warszawa w Okresie Trwania Promocji lub po jej zakończeniu, nie później jednak niż w terminie 30 (trzydziestu) dni 

kalendarzowych od dnia zakończenia Promocji. 

2. Reklamacje dotyczące nieprawidłowego naliczenia punktów VITAY mogą być składane bezpośrednio pracownikowi 

stacji paliw ORLEN lub za pomocą elektronicznego formularza na Stronie Internetowej  

https://www.vitay.pl/kontakt.html, lub  telefonicznie w Infolinii Programu VITAY: 801 167 536. 

3. Reklamacje dotyczące przebiegu płatności za towary i usługi oferowane na stacjach ORLEN z wykorzystaniem 

systemu płatności mobilnych BLIK powinny być zgłaszane do właściwego dla Uczestnika dokonującego transakcji 

płatniczej banku będącego wydawcą aplikacji mobilnej umożliwiającej Uczestnikowi płatność BLIKiem. Reklamacje 

rozpatrywane są przez banki w terminie 30 dni od otrzymania zgłoszenia zgodnie z zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 

2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym lub właściwym 

regulaminem rozpatrywania reklamacji. 

http://www.vitay.pl/katalog-Vitay.html
http://www.blikmobile.pl/
http://www.vitay.pl/Regulamin-Programu-VITAY,20.html
http://www.vitay.pl/
https://www.vitay.pl/kontakt.html


 

 

§4  PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji, które podawane są w celu rozpatrzenia ewentualnych 

reklamacji, o których mowa w § 3 pkt 1 Regulaminu Promocji i dotyczących przebiegu Promocji jest Organizator. 

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych 

osobowych. Uczestnikom Promocji udostępniającym w tym celu dane osobowe przysługują prawa do: dostępu do 

swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub sprzeciwu wobec ich 

przetwarzania w każdym czasie. Podanie danych jest dobrowolne lecz warunkuje rozpatrzenie reklamacji, o których 

mowa w § 3 pkt 1 Regulaminu Promocji. 

2. Dane osobowe uczestników Programu VITAY przetwarzane są przez administratora danych, którym jest Polski 

Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Chemików 7, na zasadach opisanych w regulaminie Programu 

VITAY Regulamin Programu VITAY dostępny  jest pod adresem: http://www.vitay.pl/Regulamin-Programu-

VITAY,20.html w celu określonym w § 3 pkt 1 Regulaminu Promocji.  

 

 

§5  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Przystępując do Promocji jej Uczestnik jest zobowiązany przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu Promocji 

oraz Regulaminu Programu VITAY oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

2. Regulamin Promocji obowiązuje od dnia 27.09.2017 r.  

 

http://www.vitay.pl/Regulamin-Programu-VITAY,20.html
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