
 

 

Regulamin Akcji Promocyjnej „Polecaj i zarabiaj” 
 

1. Organizatorem Akcji „Polecaj i zarabiaj” („Akcja”) jest Euro-Tax.pl Zwrot Podatku S.A. z 
siedzibą we Wrocławiu przy ul. W. Sikorskiego 2-8, zarejestrowana w rejestrze 
przedsiębiorców prowadzonym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział 
Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000374951, NIP: 108-00-09-959, Regon: 142746896, o 
kapitale zakładowym 100 000,00 zł opłaconym w całości. („Organizator”, lub „Euro-Tax.pl”). 

2. Niniejsza akcja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 19 listopada 2009 r. o 
grach hazardowych. 

3. Uczestnictwo w akcji jest dobrowolne i przez uczestnictwo w Akcji pomiędzy Organizatorem 
a Klientem nie nawiązuje się żaden stosunek prawny o charakterze zarobkowym, co oznacza, 
że roszczenia nagrodzonych w akcji mogą obejmować wyłącznie wydanie im nagród w formie 
przewidzianej przez Organizatora bez możliwości ich wymiany. 

4. Akcja przeprowadzana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i trwa od dnia 13.10.2011 
r. do odwołania. 

5. Niniejsza Akcja Promocyjna jest realizowana na zasadach przewidzianych w niniejszym 
regulaminie („Regulamin”). 

6. Akcja „Polecaj i zarabiaj” kierowana jest do pełnoletnich osób fizycznych, które polecą osoby 
chcące ubiegać się o zwrot podatku za pracę za granicą, zwrot ubezpieczenia Zorgtoeslag 
bądź zasiłki na dzieci z Niemiec i Holandii, przy czym w akcji nie mogą brać udziału 
pracownicy Euro-Tax.pl, oraz firm współpracujących, przy jej prowadzeniu. 

7. Akcja polega na nagrodzeniu tych osób Polecających, którzy skutecznie zarekomendują 
Organizatora osobom trzecim na poniższych zasadach: 

a. Klient poleca za pośrednictwem strony http://www.euro-tax.pl/kampania/polec-
znajomych, za pośrednictwem panelu klienta, dostępnego pod adresem: http://e-
migrant.pl lub pod numerem infolinii 71 799 0 600 Organizatora i jego usługi innym 
osobom, które do tej pory nie korzystały z usług Euro-Tax.pl („Rekomendacja”), przy 
czym Rekomendacja by została uznana za skuteczną, musi zostać dokonana zgodnie z 
poniższymi warunkami wymienionymi w punktach b-e: 

b. Polecający musi przekazać Organizatorowi dane osób Poleconych za pośrednictwem 
stron: http://www.euro-tax.pl/kampania/polec-znajomych ; http://e-migrant.pl lub 
infolinii 71 799 0 600; Wysyłając dane osobowe osób trzecich Organizatorowi Klient 
udzielający Rekomendacji, jednocześnie oświadcza i potwierdza, że osoby te wyraziły 
zgodę na przekazanie ich danych osobowych Organizatorowi i ponosi wszelką 
odpowiedzialność za skutki nieprawdziwości takiego zapewnienia; 

c. Polecony po rozmowie z konsultantem firmy Euro-Tax.pl wyrazi chęć skorzystania z 
usługi i podpisze umowę z Organizatorem oraz dostarczy Organizatorowi kompletne 
dokumenty potrzebne do uzyskania zwrotu podatku, zwrotu ubezpieczenia bądź 
zasiłku rodzinnego; 

d. Polecony musi być nowym klientem firmy Euro-Tax.pl – tzn. nie był wcześniej stroną 
umowy zawartej z firmą Euro-Tax.pl; 

e. Osobie poleconej do odzyskania podatku należy się zwrot podatku za pracę za 
granicą, przy czym potencjalna wartość odzyskanego podatku dla Poleconego jest nie 
mniejsza niż kwota prowizji minimalnej określonej w poniższej: 

Wielka Brytania – 69 funtów; 
Niemcy – 69 euro 
Holandia – 69 euro; 
Irlandia – 69 euro; 
Belgia – 69 euro; 
Austria – 69 euro; 

8. Klient zobowiązany jest do przekazania Organizatorowi Danych osobowych osób trzecich, o 
czym mowa w pkt. 7 ust. b Regulaminu, w minimalnym zakresie umożliwiającym 



 

 

identyfikację i kontakt z Polecanym tj. imię, nazwisko oraz numer telefonu. Przekazanie 
Danych osobowych w zakresie szerszym niż wskazany w zdaniu poprzednim, następuje za 
zgodą Polecanego, a wszelką odpowiedzialność za to przekazanie ponosi klient polecający.  

9. Za „Rekomendację” spełniającą warunki określone w pkt. 7 powyżej, Polecający otrzyma 
nagrodę o wartości 50 złotych za każdą skutecznie poleconą osobę bez względu na ilość lat 
podatkowych, której usługa będzie dotyczyć, przy czym polecający może w ciągu roku 
podatkowego skutecznie polecić maksymalnie 18 Poleconych, co oznacza, że wartość 
nagrody łącznie nie może przekroczyć kwoty 750 zł rocznie. 

10. Kwota otrzymana w ramach akcji „Polecaj i Zarabiaj’’ podlega opodatkowaniu i powinna 
zostać przez uczestników akcji wykazana w podatkowym zeznaniu rocznym w pozycji „inne 
źródła”. 

11. Jednocześnie dodatkowym bonusem dla każdego z Poleconych, o których mowa w Punkcie 9 
powyżej, a który został klientem firmy Euro-Tax.pl, przyznany zostanie w ramach łączącej go z 
tą firmą Umowy rabat w wysokości 10% od kwoty prowizji pobieranej przez firmę Euro-
Tax.pl; 

12. Organizator, powiadamiając Polecającego o przyznaniu nagrody, nie będzie ujawniał danych 
osobowych Poleconych, którzy stali się klientami firmy, chyba, że osoby te wyrażą na to 
wyraźną zgodę. 

13. W przypadku naruszenia przez Polecającego lub Poleconego niniejszego Regulaminu, 
Organizator zastrzega sobie możliwość nieprzyznania nagrody. 

14. Nagroda pieniężna, której wysokość ustala się zgodnie z punktem 8 powyżej, wypłacana jest 
„Polecającemu”, który nabyli prawo do nagrody w danym miesiącu kalendarzowym na 
początku kolejnego miesiąca przelewem na wskazane przez niego konto bankowe. 

15. Przekazanie nagrody pieniężnej następuje, kiedy „Polecający” odeśle na adres Organizatora 
podpisany formularz osobowy wraz z aktualnym numerem konta bankowego. Formularz 
zostanie przesłany drogą mailową na adres wskazany przez „Polecającego”. 

16. Organizator jest administratorem Danych osobowych klienta polecającego i Polecanego w 
rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).  Szczegółowe informacje dotyczące 
Danych osobowych i ich przetwarzania oraz praw osób, których dane są przetwarzane przez 
Organizatora znajdują się na stronie internetowej Organizatora: https://euro-tax.pl/polityka-
prywatnosci/  

17. Podanie danych jest dobrowolne, z tym że niepodanie danych wymaganych w formularzu 

zgłoszeniowym uniemożliwia udział w Akcji. 

18. W przypadku zmiany jego danych osobowych, uczestnik Akcji jest zobowiązany niezwłocznie 
powiadomić o tym Organizatora. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę danych 
– uniemożliwiającą przekazanie nagrody. W takim przypadku nagrodzony traci prawo do 
nagrody, która przechodzi do dyspozycji Organizatora. 

19. Odpowiedzialność za ewentualne naruszenie dóbr osobistych osób trzecich na skutek 
złożenia przez Polecającego nieprawdziwych oświadczeń ponosi wyłącznie Polecający. 

20. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z prawem przekazanie Danych 
osobowych Polecanego, w tym przekazanie Danych bez zgody Polecanego, jak również 
incydenty i naruszenia powstałe w związku z posiadaniem przez klienta polecającego Danych 
osobowych Polecanego, w szczególności takie jak utrata Danych, ich przechwycenie, 
udostępnienie osobom nieupoważnionym czy niewłaściwe wykorzystanie Danych przez 
klienta polecającego.  

21. Pełna treść Regulaminu Akcji dostępna jest na stronie internetowej www.euro-tax.pl 
22. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem mającym wiążącą moc prawną w zakresie 
23. realizacji Akcji. Materiały reklamowe mają jedynie charakter promocyjno-informacyjny. 

https://euro-tax.pl/polityka-prywatnosci/
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24. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy 
Kodeksu Cywilnego. 

25. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu z 
ważnych powodów w każdym czasie, za 30-dniowym uprzedzeniem, w tym rodzaju nagród 
przyznawanych w Akcji, a także do zawieszenia, przerwania, przedłużenia lub odwołania Akcji 
bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem poszanowania praw nabytych uczestników Akcji z 
czasu jej trwania, lub w razie zmian w Regulaminie sprzed zmiany w Regulaminie. 

26. Reklamacje dotyczące Akcji mogą być składane w formie pisemnej listem poleconym na 
adres siedziby Organizatora przez cały czas trwania Akcji, jednakże nie później niż w terminie 
do 31.12.2021r. (decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora). Reklamacje wpływające 
po powyższym terminie nie będą rozpatrywane. 

27. Złożone reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 
dni od daty otrzymania reklamacji. Zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o sposobie 
rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym najpóźniej w ciągu 7 dni od daty 
rozpatrzenia reklamacji.  

28. Decyzje Organizatora w postępowaniu reklamacyjnym są ostateczne. 
29. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo do 

dochodzenia nie uwzględnionych roszczeń w sądzie powszechnym. 
30. Nagrodzony w Akcji nie może skutecznie domagać się od Organizatora Akcji wydania 

nagrody, jeżeli upłynęło 60 dni od daty przyznania nagrody, a nagrodzony nie przesłał 
niezbędnych informacji, lub nie odebrał nagrody w wyznaczonym terminie z przyczyn 
niezależnych od Organizatora Akcji. Po tym terminie nagroda przepada na rzecz 
Organizatora. 


