Regulamin Programu „Polecam CyberOchronę+” obowiązuje od 1.03.2020 r.
§ 1. Organizator Programu
1.
Program „Polecam CyberOchronę+” zwany dalej „Programem” organizowany jest przez CyberRescue
sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Modlińskiej 129/U10, wpisany do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000767083, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP:
5242880817, zwany dalej „CyberRescue” lub „Organizatorem”.
2.
Do zadań Organizatora należy bieżące nadzorowanie, czy w związku z przebiegiem Programu nie
powstaje zagrożenie wystąpienia konfliktów interesów pomiędzy CyberRescue a pracownikami Cyberrescue
lub Klientami CyberRescue.

§ 2 Dane osobowe
1.

Administratorem danych osobowych Uczestników Programu jest CyberRescue.

2.
Funkcję Inspektora Danych Osobowych pełni pracownik CyberRescue, z którym Uczestnicy Programu
mogą skontaktować się pod adresem: iod@cyberrescue.me.
3.
Organizator będzie przetwarzać dane osobowe Uczestników Programu wyłącznie w celu
przeprowadzenia niniejszego Programu oraz w celu przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego.
4.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Organizatora jest realizacja umowy
(realizacja Programu) z Uczestnikami Programu. Uczestnicy Programu podają swoje dane osobowe
dobrowolnie, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić realizację Programu przez Organizatora i wykonanie
umowy.
5.
Dane osobowe Uczestników Programu będą przechowywane od momentu ich podania przez
Uczestnika Programu przez okres trwania Programu wskazany w §4 poniżej oraz po zakończeniu Programu
przez okres niezbędny do dochodzenia przez Uczestników Programu roszczeń z tytułu uczestnictwa w
Programu. Po zakończeniu powyższego okresu, dane osobowe Uczestników Programu zostaną
zanonimizowane.
6.

Za pośrednictwem poczty mailowej pod adresem help@cyberrescue.me, Uczestnicy Programu:
a. mają prawo do dostępu i sprostowania swoich danych osobowych oraz ich przeniesienia;
b. mogą żądać ich usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

7.
Uczestnicy Programu mają również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie
ochrony swoich danych w sposób wskazany na stronie internetowej organu nadzorczego pod adresem
www.uodo.pl.

§ 3. Objaśnienie pojęć

Nowy Klient – osoba nie posiadająca w momencie polecenia usługi CyberOchrona+
Usługa CyberOchrona+ - usługa świadczona przez CyberRescue sp z o. o. na rzecz klienta na podstawie
zawartej z nim umowy, stanowiąca połączenie Usługi CyberRescue oraz umożliwienie odpłatnego

skorzystania z wybranego programu antywirusowego w jednym z wariantów: F-Secure SAFE na 1 lub 3
urządzenia; BitDefender Internet Security 2020 na 1 lub 3 urządzenia.

§ 4. Czas trwania Programu/Okres, w jakim można przystąpić do Programu
1.

Program trwa od 1.03.2020 r. do odwołania przez Organizatora

2.
W każdym czasie Organizator Programu może zadecydować o jego zakończeniu o czym poinformuje
na swojej stronie internetowej pod adresem www.cyberrescue.me
3.
Zakończenie Programu nie wpływa na prawa nabyte przez Uczestników Programu w okresie jej
trwania.

§ 5. Uczestnictwo w Programie/Uczestnicy Programu
1. Program przeznaczony jest dla osób fizycznych, zwanych dalej „Uczestnikami Programu” lub
“Uczestnikami” które spełniają łącznie poniższe warunki:
1) są posiadaczami usługi CyberOchrona+ dostarczanej przez CyberRescue. W Programie nie mogą brać
udziału osoby, które posiadają wyłącznie usługę CyberRescue;
2) polecą Nowemu Klientowi, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie usługę CyberOchrona+
świadczoną przez CyberRescue

2. Aby zostać Uczestnikiem Programu, należy podczas jego trwania spełnić, poniższe warunki:
1) posiadać włączoną usługę CyberOchrona+
2) polecić usługę CyberOchrona+ innej osobie
3) zarejestrować się w danej edycji Programu poprzez wysłanie do CyberRescue poprzez kanał
Messenger zgłoszenia zawierającego informację o utworzeniu nowego klienta CyberOchrony+.
3. Przystępując do Programu, poprzez wysłanie zgłoszenia – Uczestnik Programu akceptuje postanowienia
regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych w Programie.
4. Wiadomości nie zawierające prawidłowej informacji o utworzeniu nowego klienta CyberOchrony+ nie będą
uznawane.
5. Uczestnicy mogą zostać wykluczeni z Programu w wyniku jawnego naruszenia zasad uczestnictwa w
Programie.

§ 6. Zasady Programu i wypłata Premii
1.
Uczestnik Programu, który w okresie trwania Programu spełnił warunki określone w § 5, otrzyma, z
zastrzeżeniem § 6, nagrodę pieniężną zwaną dalej „Premią” lub odpowiednio „Premiami” w wysokości 50 zł za
każdego Nowego Klienta który zakupił usługę CyberOchrona+ jeżeli zachodzą łącznie wszystkie poniższe
warunki przewidziane pod punktami od a) do d) zzastrzeżeniem §6.9:
a) Uczestnik Programu zarejestruje się w danej edycji Programu, o czym mowa w § 5.2.3;
b) Nowy Klient zawrze z CyberRescue umowę o usługę CyberOchrona+;
c) Nowy Klient aktywnie korzysta z usługi o której mowa w §5.1.1;

d) Uczestnik Programu aktywnie korzysta z usługi o której mowa w §5.1.1.

2.
Organizator będzie uznawał, iż Nowy Klient aktywnie korzysta z usługi, jeżeli w okresie 90 dni od dnia
zakupu usługi CyberOchrona+ nie wypowie umowy o świadczenie usługi CyberOchrona+
3.
Organizator będzie uznawał, iż Uczestnik aktywnie korzysta z usługi, jeżeli w okresie trwania Programu
oraz w okresie 90 dni od dnia zakończenia Programu nie wypowie umowy o świadczenie usługi
CyberOchrona+
4.
W przypadku stwierdzenia, że Uczestnik Programu nie spełnia któregokolwiek z warunków określonych
w niniejszym Regulaminie, Uczestnik taki zostanie wykluczony z Programu i utraci ewentualne prawo do
Premii;
5.
Nienależne premie podlegają obowiązkowemu zwrotowi. Organizator może się domagać od
Uczestnika zwrotu nienależnej Premii w trybie natychmiastowym.
6.
Należne Premie za polecenie usługi CyberOchrona+ wypłacane będą Uczestnikom Programu w ciągu
24 godzin od poinformowania CyberRescue o poleceniu.
7.
Należne Premie wypłacane za pomocą usługi przelew na telefon na numer podany przez Uczestnika
Programu podczas zakupu usługi CyberOchrona+. Premia nie będzie wypłacona na rachunki walutowe,
rachunek lokaty oraz na rachunek firmowy.
8.
Uzyskane Premie podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych
na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
9.
Od wartości Premii które będą podlegać opodatkowaniu na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o
podatku dochodowym od osób fizycznych zostanie odjęta kwota pieniężna w wysokości odpowiadającej
zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie w kwocie
stanowiącej 11,11% wartości Premii. Uczestnik Konkursu zgadza się, że ta kwota nie podlega wypłacie na
jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej Premii.
10.
Organizator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem
Uczestnikowi Premii obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany
podatek dochodowy należny z tytułu wygranej. Warunkiem wydania Uczestnikom konkursu Premii które będą
podlegać opodatkowaniu na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
jest wypełnienie przez Uczestnika Konkursu Formularza Podatkowych Danych Osobowych (stanowiącego
Załącznik nr 1 do Regulaminu) i przesłanie go do Organizatora.
11.
W przypadku odmowy podania aktywnego numeru telefonu przez Uczestnika Programu, o którym
mowa w § 6.7 powyżej, Uczestnik Programu traci prawo do Premii.

§ 7. Ograniczenie odpowiedzialności
1.
Organizator nie odpowiada za jakąkolwiek niezawinioną przez niego szkodę majątkową lub
niemajątkową poniesioną przez Uczestnika w wyniku jego udziału w Programie lub w wyniku przyznania lub
nieprzyznania mu jakiejkolwiek Nagrody.

2.
Uczestnik Programu ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność wobec Organizatora oraz osób trzecich
w przypadku, gdy jego zgłoszenie będzie naruszało prawa osób trzecich lub powszechnie obowiązujące
przepisy prawa.

§ 8. Reklamacje
1.
Uczestnik Programu może złożyć reklamację w następujący sposób: pisemnie na adres
korespondencyjny CyberRescue: ul. Modlińska 129/U10, 03-186 Warszawa lub elektronicznie, za
pośrednictwem adresu e-mail: help@cyberrescue.me
2.
Zgłoszenie reklamacji powinno nastąpić, w miarę możliwości, niezwłocznie po uzyskaniu informacji o
zaistnieniu okoliczności budzących zastrzeżenia, w celu umożliwienia jej rzetelnego rozpatrzenia.
3.
Reklamacje Organizator rozpatruje niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 30 dni od daty ich
otrzymania. W przypadku uzasadnionej niemożliwości udzielenia odpowiedzi we wskazanym terminie, może
on zostać wydłużony, o czym Organizator przekaże stosowną informację.
4.
Odpowiedź na reklamację zostanie przekazana drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty
elektronicznej

§ 9. Postanowienia końcowe
1.
Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej Organizatora pod adresem:
cyberrescue.me/regulaminy
2.
Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Programu „Polecam
CyberOchronę+”.
3.
Uczestnik Programu wyraża zgodę na otrzymywanie korespondencji elektronicznej dotyczącej
działalności Programu od CyberRescue
4.
Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu, o ile nie pogorszy ona warunków
uczestnictwa w Konkursie.
5.
Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w
Regulaminie.
6.
Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowych lub promocyjnych związanych z Programem mają
charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i
obowiązujące przepisy prawa.
7.
Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających z Programu,
będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny Organizatora.
8.
Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych
(Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.) i nie podlega rygorom określonym w w/w ustawie.
9.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

Oświadczenia
1. Oświadczam, że przystępując do Programu, mam świadomość, iż CyberRescue jest uprawnione do
wprowadzenia podobnych, tożsamych programów po zakończeniu czasu trwania Programu „Polecam
CyberOchronę+” o nowych parametrach cenowych uzależnionych od decyzji właściciela promocji.
2. Oświadczam, że otrzymałem/am, zapoznałem/am się oraz akceptuję treść postanowień Regulaminu
Programu „Polecam CyberOchronę+”.

