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REGULAMIN KONKURSU 

„Jesień z Nexu” 

 

1. Organizator 

1.1 Organizatorem konkursu „Jesień z Nexu” jest spółka Blue Finance Polska spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Pańska 73, 00-834 

Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000884428, NIP: 

7011020984, REGON: 388221973, o kapitale zakładowym w wysokości 200 000,00 zł, 

wpisanej do Rejestru Instytucji Pożyczkowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru 

Finansowego pod numerem RIP000553. 

 

2. Definicje 

2.1 Poniżej zdefiniowane pojęcia użyte w Regulaminie mają następujące nadane im znaczenie: 

2.1.1 Klient oznacza konsumenta w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku 

Kodeks cywilny; 

2.1.2 Komisja oznacza powołany przez Organizatora zespół osób upoważniony w 

imieniu Organizatora do przeprowadzenia Konkursu, oceny spełnienia przez 

Uczestników warunków uczestnictwa w Konkursie, wyłonienia Laureatów, 

przyznania Nagród oraz rozpatrywania reklamacji Uczestników; 

2.1.3 Konkurs oznacza konkurs organizowany i przeprowadzany przez Organizatora na 

podstawie Regulaminu; 

2.1.4 Laureat oznacza Uczestnika, którego Zadanie konkursowe w ocenie Komisji 

najlepiej spełnia kryterium Konkursu; 

2.1.5 Nagroda oznacza przyznawaną Uczestnikowi przez Organizatora nagrodę po 

spełnieniu warunków określonych w Regulaminie; 

2.1.6 Organizator oznacza spółkę Blue Finance Polska spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Pańska 73, 00-834 

Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000884428, NIP: 

7011020984, REGON: 388221973, o kapitale zakładowym w wysokości 200 000,00 

zł, wpisanej do Rejestru Instytucji Pożyczkowych prowadzonego przez Komisję 

Nadzoru Finansowego pod numerem RIP000553; 

2.1.7 Pożyczka oznacza środki pieniężne wypłacone przez Organizatora na rzecz 

Klienta w wykonaniu Umowy; 

2.1.8 Regulamin oznacza niniejszy Regulamin konkursu „Jesień z Nexu” ; 

2.1.9 Strona internetowa oznacza stronę internetową znajdującą się pod adresem  

www.nexu.pl;  

2.1.10 Umowa oznacza umowę pożyczki będącą umową o kredyt konsumencki w 

rozumieniu art. 3 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie 

konsumenckim, której zawarcie Organizator oferuje za pośrednictwem Strony 

internetowej;   
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2.1.11 Uczestnik oznacza Klienta, który przystąpił do Konkursu; 

2.1.12 Zadanie konkursowe oznacza zgłoszoną na zasadach określonych w 

Regulaminie przez Uczestnika twórczość będącą efektem działalności Uczestnika, 

podlegającą ocenie Komisji. 

2.2 Pojęcia niezdefiniowane w pkt 2.1 Regulaminu pisane w dalszej części Regulaminu z dużej 

litery mają znaczenie nadane im w Umowie. 

 

3. Postanowienia ogólne 

3.1 Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie zasad Konkursu. 

3.2 Konkurs jest przeznaczony dla Uczestników, którzy w okresie trwania Konkursu spełnią 

warunki określone w pkt 4 Regulaminu.  

3.3 Konkurs trwa od dnia 19 września 2022 r. do 17 października 2022 r. przy czym Klient ma 

możliwość przystąpienia do Konkursu wyłącznie w okresie od dnia 19 września 2022 r. do 

30 września 2022 r. 

3.4 Miejscem prowadzenia Konkursu jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

 

4. Uczestnictwo w Konkursie 

4.1 Uczestnikiem może być wyłącznie Klient, który spełni łącznie następujące warunki: 

4.1.1 jest osobą pełnoletnią posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych; 

4.1.2 jest konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego; 

4.1.3 w okresie trwania Konkursu zawarł z Organizatorem Umowę z kwotą Pożyczki co 

najmniej 1 500 zł; 

4.1.4 w okresie trwania Konkursu nie odstąpił od Umowy. 

4.2 Uczestnikiem nie może być pracownik lub współpracownik Organizatora, jak również 

członek najbliższej rodziny pracownika lub współpracownika Organizatora (wstępny, 

zstępny, rodzeństwo, małżonek oraz osoba pozostająca w stosunku przysposobienia). 

4.3 Klient przystępuje do Konkursu poprzez łączne dokonanie następujących czynności: 

4.3.1 wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego udostępnionego na Stronie 

internetowej; 

4.3.2 wyrażenie zgody na przystąpienie do Konkursu i treść Regulaminu; 

4.3.3 wyrażenie zgody na kontakt za pośrednictwem urządzeń końcowych i 

otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną w celu przeprowadzenia 

Konkursu. 

4.4 Poprzez przystąpienie do Konkursu i przesłanie formularza zgłoszeniowego, Uczestnik 

oświadcza i zapewnia, że: 

4.4.1 Zadanie konkursowe stanowi przejaw jego indywidualnej i oryginalnej twórczości; 

4.4.2 przysługują mu wszelkie prawa do Zadania konkursowego i nie są one w żaden 

sposób ograniczone ani obciążone prawami osób trzecich. 

4.5 Jeden Uczestnik może zgłosić jedno Zadanie konkursowe. 

4.6 Organizator może wykluczyć Uczestnika z Konkursu w następujących sytuacjach: 

4.6.1 Uczestnik dopuści się naruszenia Regulaminu, w tym w szczególności poda 

nieprawdziwe lub nieaktualne dane osobowe lub złoży nieprawdziwe oświadczenia. 

4.7 W przypadku wykluczenia Uczestnika z Konkursu, Uczestnik traci prawo do ewentualnej  

Nagrody. 
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4.8 Uczestnik może w każdej chwili zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez oświadczenie 

o rezygnacji złożone Organizatorowi. W przypadku rezygnacji Uczestnik traci prawo do 

ewentualnej Nagrody.  

 

5. Zasady Konkursu 

5.1 Zadanie konkursowe polega na polubieniu profilu Facebook firmy Nexu 

(https://www.facebook.com/nexupolska/ ) oraz wysłaniu poprzez formularz zgłoszeniowy 

odpowiedzi na pytanie „Za co lubisz polską jesień?” 

5.2 Zadania konkursowe będą przedmiotem oceny przez Komisję z uwzględnieniem kryterium 

inwencji twórczej autora. 

5.3 W przypadku Zadania konkursowego stanowiącego utwór w rozumieniu ustawy o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych. Laureat przeniesie na rzecz Organizatora w całości i bez 

żadnych ograniczeń autorskie prawa majątkowe do Zadania konkursowego  w zakresie:  

5.3.1 wyłącznego używania i wykorzystania logo we wszelkiej działalności promocyjnej, 

reklamowej i informacyjnej prowadzonej rzecz Organizatora i podmiotów przez 

niego wskazanych,  

5.3.2 utrwalania i zwielokrotniania wszelkimi technikami, a w szczególności: 

graficznymi, fotograficznymi, drukarskimi, plastycznymi, informatycznymi, 

wizualnymi, multimedialnymi, audiowizualnymi, cyfrowymi, informatycznymi, 

5.3.3 zwielokrotniania poprzez dokonywanie zapisu na nośnikach elektronicznych,  

5.3.4 publicznego wystawiania, odtwarzania i wyświetlania na wszelkich imprezach, 

spotkaniach i konferencjach realizowanych przez Organizatora i podmioty 

działające na rzecz Organizatora, 

5.3.5 odtwarzania, nadawania i reemitowania za pomocą wizji wszelkimi technikami 

odtworzeń, nadań i remisji, 

5.3.6 wprowadzania do obrotu, wydawania i rozpowszechniania wszelkich materiałów 

promocyjnych, informacyjnych, wydawniczych i innych z wykorzystaniem logo,  

5.3.7 wprowadzania do pamięci komputera i rozpowszechniania logo w Internecie, 

rozpowszechniania we wszelakiego rodzaju sieciach informatycznych, 

teleinformatycznych, telekomunikacyjnych, a także wszelkie publiczne 

udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w 

czasie przez siebie wybranym, 

5.3.8 publicznego wystawiania, najmu, dzierżawy i bezpłatnego użyczenia, 

5.3.9 do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania w kraju i za granicą, 

5.3.10 zarejestrowania jako znaku towarowego. 

5.4 Organizator będzie mieć prawo wykorzystywać Zadanie konkursowe w dowolny sposób, w 

tym także dokonywać zmian, przeróbek i dowolnych synchronizacji z innymi dziełami. 

Laureat upoważni Organizatora nieodwołalnie, do rozpowszechniania Zadania 

konkursowego bez wskazywania jego autorstwa lub do oznaczania dzieła i decydowania o 

jego oznaczaniu, zależnie od potrzeb Organizatora. Nadto Laureat upoważni Organizatora 

do wykonywania w imieniu Laureata autorskich praw osobistych do Zadania 

konkursowego, w tym prawa do decydowania o pierwszym publicznym udostępnieniu, do 

wykonywania nadzoru autorskiego, ingerowania w integralność Zadania konkursowego. 
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5.5 W zakresie w jakim Zadanie konkursowe nie stanowi utworu, Laureat przenosi na rzecz 

Organizatora wszelkie prawa do tego Zadania konkursowego, wyrażając zgodę na 

niepublikowanie swoich danych jako autora. 

5.6 Organizator może żądać od każdego z Laureatów zawarcia pisemnej umowy udzielającej 

prawo do Zadania konkursowego zgodnie z postanowieniami niniejszego punktu, w tym z 

wyłącznym prawem do wykonywania i do zezwalania na wykonywanie autorskich praw 

zależnych do Zadania konkursowego. 

5.7 Z Konkursu wykluczone będą Zadania konkursowe: 

5.7.1 sporządzone w innym języku niż język polski; 

5.7.2 zawierające treści powszechnie uznane za obraźliwe, wulgarne, nawołujące do 

nienawiści lub nietolerancji na jakimkolwiek tle, treści erotyczne, propagujące 

przemoc; 

5.7.3 zawierające treści nawiązujące w negatywny sposób do płci, wieku, 

niepełnosprawności, rasy, narodowości, przekonań politycznych, pochodzenia 

etnicznego, wyznania, orientacji seksualnej, religii, organizacji o charakterze 

religijnym; 

5.7.4 zawierające treści niezgodne z prawem; 

5.7.5 zawierające treści godzące w powszechnie uznane wartości chronione prawem; 

5.7.6 naruszające prawa osób trzecich, w tym w szczególności godność, cześć, dobre imię, 

wizerunek; 

5.7.7 naruszające dobre obyczaje; 

5.7.8 nie spełniające innych warunków opisanych w niniejszym Regulaminie lub w inny 

sposób naruszają jego postanowienia; 

5.7.9 zawierają dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe, numery GG, Skype, itp. 

5.8 Organizator powołuje Komisję w składzie: 

5.8.1 Monika Pruchniewska – Przewodniczący Komisji; 

5.8.2 Iwona Woźniak – Członek Komisji; 

5.8.3 Patrycja Ościłowska – Sekretarz Komisji. 

5.9 Posiedzenie Komisji, na którym nastąpi wyłonienie Laureatów obędzie się 19 września 2022 

r. Obrady Komisji mają charakter niejawny. 

5.10 Wszelkie czynności oraz decyzje podjęte podczas posiedzeń Komisji zostaną utrwalone 

w formie pisemnych protokołów podpisanych przez członków Komisji.     

5.11 Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na: 

5.11.1 Stronie internetowej; 

5.11.2  profilu Organizatora w portalu Facebook pod adresem 

https://www.facebook.com/nexupolska/   

poprzez zamieszczenie wpisu, w którym znajdzie się imię i nazwisko Laureata, miejscowość, 

z której Laureat pochodzi. 

5.12 Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 17 października 2022 zaraz po posiedzeniu Komisji, 

na którym nastąpiło wyłonienie Laureata. 

 

6. Nagroda 

6.1 Komisja przyzna następujące Nagrody: 

6.1.1 5 nagród głównych: 5x 100 zł  (słownie: sto złotych). 
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6.2 Laureaci nie posiadają prawa do zamiany Nagrody na inną nagrodę, przeniesienia prawa 

do Nagrody na inną osobę, jak również nie przysługuje im prawo do otrzymania innej 

nagrody poza Nagrodami wskazanymi w pkt 6.1 Regulaminu.  

6.3 Dodatkowo, w celu zapłaty przez Organizatora w imieniu Laureatów zryczałtowanego 

podatku dochodowego od Nagrody, o której mowa w pkt 6.1.1 Regulaminu (nagroda 

pieniężna), Organizator przyzna Laureatom dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 

11,11% wartości Nagrody, o której mowa w pkt 6.1.1 Regulaminu, którą Organizator, 

działając jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, pobierze i wpłaci w imieniu 

Laureatów na rachunek bankowy właściwego Urzędu Skarbowego (art. 30 ust. 1 pkt 2 w zw. 

z art. 41 ust. 4 i ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 

fizycznych). 

6.4 Laureat będzie uprawniony do odbioru Nagrody, po wykonaniu następujących czynności 

pod rygorem utraty prawa do Nagrody: 

6.4.1 przekazaniu Organizatorowi, nie później niż w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia 

wyników Konkursu, poprzez adres e-mail, numeru konta bankowego do wysyłki 

Nagrody, o której mowa w pkt 6.1.1 Regulaminu oraz adres e-mail w celu 

przekazania przez Organizatora formularza w zakresie danych niezbędnych do 

zapłaty przez Organizatora w imieniu Laureata zryczałtowanego podatku 

dochodowego od nagród rzeczowych (art. 30 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 41 ust. 4 i ust. 

7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych); 

6.4.2 przekazaniu Organizatorowi wypełnionego formularza, o którym mowa powyżej, 

nie później niż w terminie 21 dni od dnia otrzymania formularza od Organizatora. 

6.5 Przekazanie Nagrody, o której mowa w pkt 6.1.1 Regulaminu, wykonane zostanie 

przelewem na podany przez Laureata numer konta w terminie do 30 dni od daty 

przekazania przez Laureata danych, o których mowa w pkt 6.4 Regulaminu. 

6.6 W przypadku uchybienia przez Laureata terminom wskazanym w pkt 6.4 Regulaminu lub 

odpowiednio braku odbioru przez Laureata przesłanej Nagrody, o której mowa w pkt 6.1.1 

Regulaminu, albo odmowy zawarcia umowy, o której mowa w pkt 5.6, Laureat traci prawo 

do otrzymania Nagrody, a Organizator może rozdysponować Nagrodę według własnego 

uznania. 

 

7. Reklamacje i pozasądowe rozwiązywanie sporów 

7.1 Klient może składać Pożyczkodawcy Reklamacje dotyczące Konkursu. 

7.2 Klient może wnieść Reklamację: 

7.2.1 w formie pisemnej: 

7.2.1.1 przesyłając Reklamację pocztą na adres Organizatora: ul. Pańska 73, 00-

834 Warszawa;  

7.2.1.2 składając Reklamację osobiście w biurze Organizatora przy ul. Pańskiej 

73, 00-834 Warszawa; 

7.2.1.3 ustnie – przez telefon kontaktując się z Działem Obsługi Klienta lub 

osobiście do protokołu podczas wizyty Klienta w biurze Organizatora: ul. 

Pańska 73, 00-834 Warszawa; 

7.2.1.4 w formie dokumentowej lub elektronicznej – przesyłając Reklamację na 

adres: reklamacje@nexu.pl.    
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7.3 W celu usprawnienia procedury rozpatrywania Reklamacji Klient powinien zawrzeć w 

Reklamacji następujące informacje: 

7.3.1 dane identyfikacyjne i kontaktowe Klienta; 

7.3.2 opis sprawy; 

7.3.3 zastrzeżenia dotyczące przeprowadzenia Konkursu; 

7.3.4 żądania lub oczekiwania odnośnie sposobu rozpatrzenia Reklamacji. 

7.4 Organizator rozpatrzy Reklamację niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od 

daty wniesienia Reklamacji. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, gdy 

rozpatrzenie Reklamacji w ciągu 30 dni jest niemożliwe, Organizator poinformuje Klienta o 

przyczynach opóźnienia, okolicznościach wymagających ustalenia oraz poda Klientowi 

spodziewaną datę rozpatrzenia Reklamacji, która nie będzie dłuższa niż 60 dni od 

otrzymania Reklamacji przez Organizatora. 

7.5 Odpowiedź na Reklamację Klient otrzyma na piśmie lub innym trwałym nośniku. Na 

wniosek Klienta odpowiedź na Reklamację może zostać dostarczona na adres poczty 

elektronicznej Klienta.  

7.6 Wszelkie ewentualne spory powstałe między Klientem i Organizatorem dotyczące 

Konkursu, w szczególności wynikające z negatywnego rozpatrzenia Reklamacji, stosownie 

do art. 35 Ustawy o rozpatrywaniu reklamacji mogą zostać na wniosek Klienta rozwiązane 

na drodze pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów. Organem 

właściwym do pozasądowego rozwiązywania sporów jest Rzecznik Finansowy. Dane 

kontaktowe Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje na temat zasad i 

procedury pozasądowego rozwiązywania sporów przez Rzecznika Finansowego można 

znaleźć na oficjalnej stronie internetowej Rzecznika Finansowego pod adresem: 

https://rf.gov.pl/. 

7.7 W celu rozwiązania powstałego sporu pomiędzy Klientem a Organizatorem, Klient może 

również skorzystać z utworzonej przez Komisję Europejską „Europejskiej platformy 

internetowego rozstrzygania sporów” („Platforma ODR”). Platforma ODR to interaktywna 

strona internetowa umożliwiająca internetowe pozasądowe rozwiązywanie sporów 

dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub 

umów o świadczenie usług, zawieranych przez konsumentów mieszkających w Unii 

Europejskiej i przedsiębiorców z siedzibą w Unii Europejskiej. Platforma ODR jest dostępna 

pod adresem: http://ec.europa.eu/odr/. 

 

8. Ochrona danych osobowych 

8.1 Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. 

8.2 Organizator będzie przetwarzać dane osobowe Uczestników w celu organizacji i 

przeprowadzenia Konkursu, a także w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji 

Uczestników. 

8.3 Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres trwania Konkursu oraz po jej 

zakończeniu do dnia upływu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z 

Konkursu lub do dnia wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych osobowych 

wynikającego z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych. Po upływie powyższego 

okresu dane osobowe Uczestników zostaną zanonimizowane.  
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8.4 Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia 

udziału w Konkursie.  

8.5 Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych i ich poprawiania, 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych.  

8.6 Pozostałe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Organizatora 

dostępne są w Polityce prywatności Blue Finance Polska spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością dostępnej na Stronie internetowej. 

 

9. Postanowienia końcowe 

9.1 O ile co innego nie wynika z właściwych regulaminów, akcje promocyjne i konkursy 

organizowane przez Organizatora nie łączą się i posiadają odrębne regulaminy.  

9.2 Regulamin jest dostępny na Stronie internetowej www.nexu.pl. 

9.3 Organizator zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu w czasie trwania Konkursu. 

Zmiana Regulaminu nie powoduje utraty przez Uczestnika praw nabytych przed zmianą 

Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie ogłoszona poprzez zamieszczenie 

przez Organizatora odpowiedniej informacji na Stronie internetowej ze wskazaniem daty, 

od której obowiązuje zmieniona treść Regulaminu oraz poprzez przesłanie właściwej 

informacji na adres poczty elektronicznej Uczestnika. 

9.4 Treść Regulaminu obowiązującego przed zmianą przekazywana będzie Uczestnikowi 

bezpłatnie na jego żądanie zgłoszone Organizatorowi na adres poczty elektronicznej 

reklamacje@nexu.pl.  

9.5 Organem nadzoru nad działalnością Organizatora jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji 

i Konsumentów z siedzibą w Warszawie przy ul. Plac Powstańców 1, 00-950 Warszawa.  

 

 


