Regulamin świadczenia usług w serwisie MoneyMania.pl

Postanowienia ogólne
§1
1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady i rodzaje świadczenia przez
Organizatora usług drogą elektroniczną na rzecz Uczestników w ramach Serwisu internetowego
MoneyMania.pl.
2. Organizatorem w rozumieniu niniejszego regulaminu jest spółka pod firmą Totalmoney.pl sp.
z o.o., ul. Jaworska 13, 53-612 Wrocław, KRS 45348.
§2
Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:

1) Konto – część Serwisu dostępna tylko dla Uczestnika, w ramach której Uczestnik może w
szczególności przystępować do bieżących Promocji, sprawdzać stan wniosków złożonych w
ramach Promocji, a także zarządzać swoimi danymi,
2) Partner – podmiot, którego produkt lub usługa jest przedmiotem Promocji,
3) Promocja – Usługa umożliwiająca Uczestnikowi składanie promocyjnych wniosków o
zawarcie umowy dotyczącej produktu lub usługi Partnera,
4) Serwis – serwis internetowy MoneyMania.pl,
5) Usługi – ogół usług świadczonych przez Organizatora w Serwisie, polegających w
szczególności na kojarzeniu Uczestników z Partnerami,
6) Uczestnik – każda osoba fizyczna, która korzysta z Usług w Serwisie.
§3
Rejestracja w Serwisie. Ogólne zasady korzystania z Usług
1. Korzystanie z Usług wymaga rejestracji Uczestnika w Serwisie. Z chwilą rejestracji Uczestnik
zawiera z Organizatorem umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w Serwisie.
2. Korzystanie z Usług jest dobrowolne i nieodpłatne dla wszystkich Uczestników.
3. Przed rejestracją w Serwisie i przed rozpoczęciem korzystania z Usług Uczestnik powinien
zapoznać się z treścią Regulaminu.
§4
1. Podczas rejestracji w Serwisie Uczestnik podaje następujące dane osobowe niezbędne do
korzystania z usług:
1) imię i nazwisko,

2) adres poczty elektronicznej,
a także ustala hasło dostępowe do Serwisu.
2. Wskutek zarejestrowania się Uczestnika w Serwisie następuje zawarcie umowy o świadczenie
usług drogą elektroniczną i tworzone jest Konto.
3. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych w Serwisie zawarte są w Polityce
Prywatności.
§6
1. Korzystając z Usług Uczestnik zobowiązuje się do:
1) podawania we wnioskach danych zgodnych z prawdą,
2) przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów o
ochronie danych osobowych,
3) zachowania w tajemnicy własnych danych dostępowych do Serwisu, w szczególności danych
niezbędnych do logowania oraz innych informacji.
4) przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu,
5) korzystania z Serwisu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem,
6) nie stosowania technik i urządzeń zakłócających pracę infrastruktury informatycznej
Serwisu.
2. Uczestnik nie powinien:
1) zamieszczać, rozpowszechniać lub przechowywać w Serwisie danych o charakterze
bezprawnym,
2) podejmować działań skutkujących nadmiernym obciążeniem, blokowaniem lub utrudnianiem
funkcjonowania serwisu, a także uniemożliwiających lub utrudniających korzystanie z Usług
przez innych Uczestników.
3. Organizator, który powziął wiarygodną wiadomość lub otrzymał urzędowe zawiadomienie o
bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności Uczestnika może niezwłocznie
uniemożliwić dostęp do tych danych. W takim przypadku Organizator nie ponosi
odpowiedzialności za skutki uniemożliwienia dostępu do bezprawnych danych.
Szczegółowe zasady korzystania z Usług
§7
1. Udział w Promocji polega w szczególności na zawieraniu przez Uczestników umów o
świadczenie usług przez Partnerów, w zamian za co Uczestnik może nabyć prawo do określonej
premii pieniężnej, nagrody lub innego bonusu.
2. Udział w Promocji może wymagać w szczególności:
1) rejestracji przez Uczestnika w aktualnej, aktywnej Promocji,
2) podania przez Uczestnika innych danych osobowych,
3) wyrażenia przez Uczestnika zgody na przetwarzanie określonych danych osobowych przez
Partnera,
4) spełnienia przez Uczestnika określonych w regulaminie Promocji warunków.
§8

1. Szczegółowe warunki udziału w każdej Promocji, w tym rodzaj, wysokość, warunki nabycia
oraz sposób wypłaty premii pieniężnej, nagrody lub innego bonusu na rzecz Uczestnika określa
jej odrębny regulamin.
2. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych w związku z udziałem w Promocji
określa Polityka Prywatności.

Odpowiedzialność stron
§7
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania Uczestnika związane z
korzystaniem z Usług. W szczególności Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie
dóbr osobistych oraz danych osobowych osób trzecich przez Uczestnik.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności wobec podmiotów trzecich, organów państwa oraz
innych podmiotów i instytucji za skutki korzystania przez Uczestnika z Usług.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w związku z wadliwym funkcjonowaniem sprzętu
komputerowego, oprogramowania komputerowego czy też innego systemu
teleinformatycznego, z którego korzysta Uczestnik.
4. Organizator nie weryfikuje i ponosi odpowiedzialności za treść informacji, w tym danych
osobowych przekazywanych Partnerom przez Uczestników.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki umożliwienia przez Uczestnika dostępu
osobie trzeciej do zgromadzonych jego danych i informacji, jeśli doszło do niego wskutek
niezachowania środków ostrożności przez Uczestnika.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki naruszenia przez Uczestnika postanowień
Regulaminu lub warunków Promocji.

warunki techniczne korzystania z Usług
§ 11
1. Organizator określa następujące warunki techniczne świadczenia Usług drogą elektroniczną:
1) Uczestnik powinien posługiwać się dowolnym urządzeniem pozwalającym na korzystanie z
sieci internet,
2) korzystanie z Usług wymaga wyposażenia urządzenia w przeglądarkę internetową, która
umożliwia akceptację plików typu cookie oraz mieć włączony interpretator JavaScript.
2. Organizator oświadcza, iż w ramach serwisu wykorzystuje pliki typu cookie aby gromadzić
informacje związane ze sposobem korzystania z serwisu, w szczególności w celu utrzymania
sesji zalogowanego Uczestnika.
3. Organizator oświadcza, że w ramach serwisu przetwarza następujące dane eksploatacyjne
Uczestników serwisu:
1)
2)
3)
4)

adres IP,
wersja przeglądarki,
rodzaj przeglądarki,
host,

5) system operacyjny,
6) lokalizację zakończenia sieci.

Reklamacje. Rozwiązywanie sporów
§ 12
1. Każdy Uczestnik może wnieść reklamację związaną z nieprawidłowością w funkcjonowaniu
Serwisu, w szczególności dotyczącą:
1) sposobu świadczenia Usług,
2) sposobu rozliczenia należności,
3) sposobu korzystania z Serwisu.
2. Reklamacja może być wniesiona w szczególności za pośrednictwem wiadomości przesłanej
na adres poczty elektronicznej Organizatora.
3. Organizator rozpatruje reklamację i udziela Uczestnikowi odpowiedzi niezwłocznie, nie
później jednak niż w terminie 30 dni od daty jej wniesienia.
4. Odpowiedź na reklamację jest ostateczna, jednak Uczestnik może skorzystać z drogi
odwoławczej wskazanej poniżej.
§ 11
Niezależnie od przysługującej mu drogi wskazanej w paragrafie powyżej, każdy Uczestnik
będący konsumentem może zwrócić się o rozstrzygnięcie sporu wynikającego z niniejszego
regulaminu przez Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu, ul. Ofiar
Oświęcimskich 15a, 50-069 Wrocław, https://wiih.ibip.wroc.pl/.

Zawieszenie Konta. Rozwiązanie umowy
§ 13
Uczestnik może rozwiązać umowę o korzystanie z Usług świadczonych w Serwisie w każdym
czasie składając odpowiednią dyspozycję na Koncie.
§ 14
1. W przypadku:
1) naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu lub warunków Promocji,
2) podania nieprawidłowych danych osobowych,
Organizator może wezwać Uczestnika do zaprzestania podejmowania działań, o których można
powyżej, wyznaczając termin nie krótszy niż 3 dni, w którym Uczestnik powinien przywrócić
stan zgodny z Regulaminem lub warunkami Promocji.
2. W przypadku braku przywrócenia przez Uczestnika stanu zgodnego z Regulaminem lub
warunkami Promocji w wyznaczonym terminie Organizator może zawiesić Konto Uczestnika na
czas oznaczony, nie dłuższy niż 30 dni.

§ 14
W przypadku:
1) nieprzywrócenia przez Uczestnika stanu zgodnego z Regulaminem lub warunkami Promocji
mimo trzykrotnych wezwań,
2) ciężkiego naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu lub warunków
Promocji,
3) podania nieprawdziwych danych osobowych i braku ich zmiany przez Uczestnika,
Organizator może rozwiązać zawartą z Uczestnikiem umowę bez wypowiedzenia i usunąć jego
Konto.
§ 13
Rozwiązanie umowy nie pozbawia Uczestnika prawa do premii, nagrody lub bonusu uzyskanej
w czasie zgodnego z prawem korzystania z Usług.

Postanowienia końcowe
§ 15
1. Organizator może zmian w niniejszym Regulaminie w każdym czasie, w szczególności ze
względu na zmianę rodzaju lub sposobu świadczenia Usług, zmianę funkcjonalności Serwisu lub
zmianę przepisów prawa.
2. Organizator informuje Uczestników o zmianie Regulaminu poprzez ogłoszenie w Serwisie oraz
poprzez wiadomości przesłane na adres poczty elektronicznej Uczestnika.
3. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty poinformowania Uczestników
w sposób określony w ust. 2, chyba że w tym okresie Uczestnik złoży oświadczenie o rozwiązaniu
umowy ze skutkiem natychmiastowym.

