
Regulamin promocji 
„Starter za każde doładowanie w 

Orange” 
 

§ I 
Postanowienia wstępne 

 
1. Organizatorem niniejszej akcji promocyjnej „Starter za każde doładowanie w Orange” (zwanej dalej: 

„Promocją”) jest Blue Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie przy ul. Powstańców Warszawy 6, 81- 718 
Sopot, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w 
Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320590, NIP 
585-13-51-185, Regon 191781561, o kapitale zakładowym w wysokości 2 000 000 PLN (w całości 
opłaconym) (zwana dalej: „Organizatorem”). 

2. Promocja organizowana jest na zlecenie Orange Polska S.A. zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców 
prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000010681 Al. Jerozolimskie 160 02-326 Warszawa NIP: 
5260250995REGON: 012100784 Kapitał zakładowy: 3.937.072.437 zł. („Orange”), przy czym Orange 
odpowiada jedynie za świadczenia przypisane wprost do niego w Regulaminie. (dalej: „Orange” lub 
„Zleceniodawca”). 

3. Promocja prowadzona jest na podstawie niniejszego regulaminu Promocji „Starter  za każde 
doładowanie w Orange” (zwanego dalej: „Regulaminem”). 

4. Promocja polega na tym, że w okresie jej trwania, Organizator zleci przekazanie startera Orange o 
nominale startowym 5 zł na adres Uczestnika. Promocją objęte są doładowania na kwotę 5 zł lub większą 
zrealizowane na stronie doladowania.orange.pl. Doładowania cykliczne nie są objęte promocją.  

5. Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych  
nie posiadających osobowości prawnej, lecz posiadających zdolność prawną, których konto w systemie 
Orange na kartę zostało doładowane na stronie https://doladowania.orange.pl/ (zwaną dalej 
„Stroną”) na zasadach określonych w § II Regulaminu (zwanych dalej: „Uczestnikiem Promocji”). 

6. Promocja jest przeprowadzana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

§ II 
Zasady i przedmiot Promocji 

 
1. Promocja trwa od 22.11.2021 od godz. 12:00 do odwołania (zwany dalej „Okres Trwania Promocji”). 

2. Warunkiem skorzystania z Promocji jest doładowanie konta dowolną kwotą (minimum 5 zł) przez 
Użytkownika Orange na kartę za pośrednictwem strony doladowania.orange.pl („Strona”) w Okresie 
Trwania Promocji („Doładowanie Promocyjne”). 

3. O zakończeniu promocji Organizator powiadomi z 7 dniowym wyprzedzeniem odpowiednim komunikatem 

na Stronie.  

4. Promocja „Starter za każde doładowanie w Orange” łączy się z innymi 
promocjami, chyba, że Regulamin zastrzega inaczej.  

5. W ramach Promocji można otrzymać darmowy prezent w postaci startera sieci Orange o nominale 
startowym 5 zł („Prezent”), których fundatorem jest Orange. 

6. Aby odebrać Prezent Uczestnik Promocji musi wypełnić formularz   zamówienia (zwanego dalej 

„Formularzem”) dostępny po prawidłowym wykonaniu Doładowania Promocyjnego na Stronie. W celu 

skorzystania z Promocji należy w Formularzu uzupełnić następujące dane osobowe: 

a) Numer telefonu  

b) Imię i Nazwisko 

c) Adres korespondencyjny 

d) Adres e-mail 

7. Złożenie zamówienia na Prezent za pośrednictwem Formularza jest możliwe jedynie bezpośrednio po 

dokonaniu Doładowania Promocyjnego w Okresie Trwania Promocji. Po wyłączeniu przeglądarki, wpisanie 

danych w Formularzu nie będzie możliwe. 

8. Każde poprawnie wykonane Doładowanie Promocyjne uprawnia do otrzymania Prezentu. Z 
zastrzeżeniem, że doładowując jednocześnie kilka numerów telefonu z koszyka na Stronie, Uczestnik  
Promocji może wypełnić Formularz tylko raz i jest uprawniony do otrzymania tylko jednego Prezentu w 
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ramach jednego procesu Doładowania Promocyjnego. 
 

9. Uczestnik Promocji może natomiast Doładować Promocyjnie swoje konto wielokrotnie i za każde odrębnie 
zrealizowane Doładowanie Promocyjne może otrzymać Prezent po wypełnieniu Formularza. 

10. Doładowanie Promocyjne powoduje przedłużenie ważności konta zgodnie z taryfą, z której korzysta 

Użytkownik Orange na kartę. 

Stan i ważność konta można sprawdzić: 

- poprzez krótki kod *124*# 

- w aplikacji Mój Orange 

- dzwoniąc na numer *500 

11. Uczestnik Promocji nie ma możliwości wymiany Prezentu na ekwiwalent pieniężny. 

12. Wysyłka Prezentu nastąpi w ciągu maksymalnie 20 dni kalendarzowych od daty poprawnego złożenia 
zamówienia przez Formularz z zastrzeżeniem § II ust. 2 Regulaminu. 

13. Uczestnik Promocji nie ponosi kosztów przesyłki Prezentu. 

14. Dostawa przesyłki dostępna jest tylko na terenie Polski. 
15. Uczestnicy korzystający z Promocji w ramach prowadzonej działalności gospodarczej przyjmują ̨ do 

wiadomości, że wartość Prezentu otrzymanego w Promocji stanowi dla nich przychód z działalności 
gospodarczej. Uczestnicy korzystający z Promocji jako osoby fizyczne nieprowadzące działalności 
gospodarczej bądź nie w ramach w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej zobowiązują ̨
się udostępnić ́ Organizatorowi wymagane przepisami prawa dane osobowe w celu prawidłowego 
wystawienia deklaracji podatkowej (w przypadku, gdy wartość środków otrzymanych w ramach Promocji 
przekroczy limit zwolnienia przewidziany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych). 

 
 

§ III  
Dane osobowe 

 
1. Podanie danych osobowych przez Uczestników Promocji jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia 

udziału w Promocji. 
2. Dane osobowe Uczestnika są przetwarzane przez Organizatora dla celów organizacji Promocji oraz 

wydania Prezentów. W powyższym zakresie Organizator występuje w charakterze administratora danych 
osobowych Uczestnika. 

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda Uczestnika - art. 6 ust. 1 pkt a) Ogólnego 
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). 

4. Uczestnik może skontaktować się z administratorem danych pod adresem korespondencyjnym 
Organizatora wskazanym w §1 ust. 1 Regulaminu oraz pod adresem email odo@bm.pl. 

5. Uczestnik ma prawo do wycofania zgody (poprzez przesłania wiadomości na adres odo@bm.pl) przy czym 
spowoduje to niemożność dalszego uczestnictwa w Promocji. 

6. Dane osobowe Uczestnika Promocji będą przetwarzane przez Organizatora przez okres niezbędny do 
organizacji i rozstrzygnięcia Promocji, okres obowiązkowego przechowywania dokumentacji podatkowej i 
rachunkowej, wynikającego z odrębnych przepisów oraz przedawnienia ewentualnych roszczeń 
Uczestników związanych z Promocją. 

7. Dane osobowe Uczestnika zostaną powierzone R2G Polska Spółka z o.o. z siedzibą Warszawa (02-797), ul. 
F. Klimczaka, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla 
m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000335110. o kapitale 
zakładowym 56.900 PLN, NIP: 010194877 w celu realizacji wysyłki Prezentów uprawnionym do tego 
Uczestnikom Promocji. 

8. W związku z przetwarzaniem danych przez Organizatora, Uczestnikowi przysługują następujące 
uprawnienia: 

a) dostępu do przetwarzanych danych, sprostowania danych, które są nieprawidłowe lub 
uzupełnienia niekompletnych danych, 

b) cofnięcia zgody na przetwarzanie, przy czym przetwarzanie danych będzie legalne do czasu 
wycofania zgody, a cofnięcie zgody powoduje brak możliwości dalszego udziału w 
Konkursie, 

c) żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w przepisach 
prawa, 

d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w ramach realizacji prawnie 
e) usprawiedliwionego interesu administratora danych, 
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f) przeniesienia danych do innego administratora danych, 
g) wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 
 

9. Inne ważne informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych są szczegółowo określone w 
polityce prywatności Blue Media S.A. dostępnej na stronie 
https://bluemedia.pl/storage/app/media/Bluemedia_pl/Dokumenty/polityka-prywatnosci.pdf. 
 

§ IV 
Reklamacje 

 
1. Uczestnikowi przysługuje uprawnienie do składania do Organizatora reklamacji w związku z organizacją i 

realizacją Promocji na warunkach wskazanych w pkt 6 „Regulaminu świadczenia usługi natychmiastowych 

doładowań telefonów komórkowych przez Blue Media S.A. w serwisie https://doladowania.orange.pl” 

dostępnego na Stronie. 

 

§ V 
Postanowienia końcowe 

 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Promocji, zastosowanie mają postanowienia 

„Regulaminu świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych przez Blue 
Media S.A. w serwisie https://doladowania.orange.pl . 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za popełnione przez Uczestnika Promocji pomyłki przy 
definiowaniu numerów kont przedpłaconych, adresu poczty elektronicznej, adresu do wysyłki Prezentu  
oraz za nieprawidłowe funkcjonowanie przeglądarki internetowej lub łącz telekomunikacyjnych, których 
wyboru dokonuje Uczestnik Promocji. 

3. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na Stronie.
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