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REGULAMIN KONKURSU „Sopot z Fair Finance24” 

 
 
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.1. Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa warunki, zasady oraz czas trwania konkursu pod 
nazwą „Sopot z Fair Finance24”(„Konkurs”). 

1.2. Organizatorem Konkursu jest spółka Fair Finance24 Dystrybucja spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku przy ul. Piastowskiej 7 (80-332 Gdańsk), 
zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000600545, REGON 
363695200, NIP 5272759138, kapitał zakładowy: 12.500,00 zł („Organizator”). 

1.3. Konkurs organizowany jest na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i zgodnie                     
z obowiązującymi przepisami prawa polskiego. 

1.4. Fundatorem nagród w Konkursie jest spółka Fair Finance24 spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku przy ul. Piastowskiej 7 (80-332 Gdańsk), wpisaną 
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzone przez Sąd Rejonowy  
Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000733815,                                      
REGON: 380340891, NIP: 5252751814, kapitał zakładowy: 12.500 zł („Fundator”). 

1.5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem 
wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą 
przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (t.j. Dz.U.                      
z 2020r., poz. 2094 ze zm.) oraz w rozporządzeniach wykonawczych do ustawy. 

 

2. CEL I ZAŁOŻENIA KONKURSU 

2.1. Konkurs ma charakter ogólnopolski. 

2.2. Konkurs zorganizowany jest w celu promocji marki Fundatora, w związku z prowadzoną 
działalnością gospodarczą przez Fundatora. 

 

3. UCZESTNIK KONKURSU 

3.1. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna spełniająca łącznie poniższe 
warunki: 

(a) pozostaje przedsiębiorcą w rozumieniu przepisu art. 431 ustawy z dnia 23 kwietnia 
1964 roku Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 1740 ze zm.), który w ramach 
prowadzonej działalności gospodarczej prowadzi usługi pośrednictwa finansowego                   
na terenie Rzeczypospolitej Polskiej; 

(b) pozostaje stroną umowy pośrednictwa finansowego zawartej z Fundatorem (umowa                  
o wzajemnej współpracy) lub świadczy na rzecz innego podmiotu (brokera) usługi 
pośrednictwa, który to podmiot (broker) pozostaje stroną umowy pośrednictwa 
finansowanego z Fundatorem;  

(c) która w okresie trwania Konkursu, w ramach prowadzonej działalności: 

i. pozyska klienta zainteresowanego nabyciem produktów finansowych FF24 
(pożyczek dla przedsiębiorców lub pożyczek dla rolników) aktualnie 
znajdujących się w ofercie Fundatora w celu uzyskania finansowania, w związku 
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z prowadzoną przez klienta działalnością gospodarczą lub działalnością rolniczą 
na cele z nią związane („Pożyczkobiorca”), 

ii. Pożyczkobiorca, na podstawie złożonego wniosku uzyska pozytywną ocenę 
zdolności kredytowej Fundatora, w następstwie czego Fundator zawrze z 
Pożyczkobiorcą umowę pożyczki gotówkowej i dokona uruchomienia poprzez 
realizację umowy pożyczki; 

iii. minimalna suma Przyznanych Kwot Pożyczek z tytułu zawartych                                         
i uruchomionych umów pożyczek z Pożyczkobiorcą lub Pożyczkobiorcami (jako 
suma) wyniesie 400.000,00 zł netto (słownie: czterysta tysięcy złotych);  

iv. do kwoty, o której mowa w ppkt. iii) powyżej nie będą wliczane umowy 
pożyczek zawieranych z Pożyczkobiorcą w ramach tzw. konsolidacji 
wewnętrznej rozumianej jako zmiana warunków zawartej umowy pożyczki z 
Fundatorem, poprzez jej podwyższenie lub spłatę udzielonego Pożyczkobiorcy 
finansowania w celu spłaty innej umowy pożyczki zawartej przez 
Pożyczkobiorcę z Fundatorem; 

v. do kwoty, o której mowa w ppkt. iii) powyżej wlicza się wyłącznie umowy 
pożyczki uruchomione na podstawie wniosków pożyczkowych złożonych 
poczynając od dnia 01.02.2022r. do 30.04.2022r.; 

vi. do kwoty, o której mowa w ppkt. iii) powyżej wlicza się wyłącznie umowy 
pożyczki uruchomione do 30.04.2022r.; 

(dalej jako „Uczestnicy”). 

3.2. W razie wątpliwości Organizator ma prawo wezwać Uczestnika do udowodnienia 
(udokumentowania) spełniania warunków, o których mowa w zdaniu poprzednim. 

3.3. Uczestnikiem Konkursu nie może być pracownik lub współpracownik Organizatora                                 
lub Fundatora. 

3.4. Uczestnik może brać udział w Konkursie wyłącznie indywidualnie lub za pośrednictwem 
podmiotu, mającego zawartą umowę o współpracy z Fundatorem, którzy działają jako broker 
pośrednictwa finansowego zrzeszającego osoby fizyczne świadczące w ramach prowadzonej 
działalności gospodarczej pośrednictwo finansowe na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 

3.5. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i bezpłatne. 

3.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa                   
do żądania wydania Nagrody, nie można przenosić na inne osoby, chyba że Organizator wyrazi 
na to zgodę. 

 

4. OKRES TRWANIA KONKURSU 

4.1. Konkurs trwa od 01.02.2022 roku do 30.04.2022 roku.  

4.2. Organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu trwania Konkursu w przypadku 
dużego zainteresowania lub dużej liczby zgłoszeń ze strony Uczestników, o czym Organizator 
poinformuje w drodze ogłoszenia zamieszczonego za pośrednictwem wiadomości e-mail 
skierowanej do Uczestników. 
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5. KOMISJA KONKURSOWA 

5.1. Organizator powoła komisję konkursową („Komisja Konkursowa”), do której zadań należy 
dbanie o prawidłowy przebieg Konkursu, w szczególności do potwierdzenia spełnienia przez 
Uczestnika warunków, o których mowa w punkcie 3 Regulaminu oraz do wytypowania                         
Zwycięzców Konkursu, którzy nabyli prawo do otrzymania Nagrody oraz do rozpatrzenia 
reklamacji Uczestników złożonych w związku z Konkursem. 

5.2. Wszystkie decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

 

6. ZWYCIĘZCY KONKURSU I NAGRODY 

6.1. Zwycięzcą Konkursu jest każdy Uczestnik, który w okresie trwania Konkursu spełni warunki, 
o których mowa w punkcie 3 Regulaminu („Zwycięzca Konkursu”).  

6.2. Każdorazowe wyłonienie Zwycięzcy Konkursu nastąpi w ten sposób, że Komisja Konkursowa 
po sprawdzeniu warunków, o których mowa w punkcie 3 Regulaminu, poinformuje Uczestnika 
o przyznaniu Nagrody. Poinformowanie Uczestnika o przyznaniu Nagrody nastąpi w terminie 
do 3 dni roboczych od dnia wyłonienia Zwycięzcy Konkursu przez Komisję lecz nie później niż 
do 06.05.2022r. 

6.3. Każdy ze Zwycięzców Konkursu otrzyma nagrodę opisaną w punkcie 6.4 poniżej. 

6.4. Każdy ze Zwycięzców Konkursu będzie miał zapewniony przez Fundatora udział w szkoleniu 
organizowanym przez Organizatora, gdzie szczegółowy zakres i tematy szkolenia znajdują się 
w Załączniku do Regulaminu. Szkolenie odbędzie się w hotelu Sopot Marriott Resort&Spa 
(„Hotel”) w dniach od 18.05.2022r. do 20.05.2022r. („Nagroda”). Równocześnie Fundator 
każdemu ze Zwycięzców Konkursu pokryje koszty pobytu w Hotelu w związku z Nagrodą, z 
tym zastrzeżeniem, że w ramach Nagrody Fundator nie pokrywa kosztów dojazdu do Hotelu i 
powrotu z Hotelu Zwycięzcy Konkursu. Fundator pokrywa wszelkie koszty związane: 

(a) ze szkoleniem, w tym rezerwację sal hotelowych, w których odbywać się będzie 
szkolenie, materiały biurowe;   

(b) z rezerwacją i pobytem w pokoju hotelowym wraz z pełnym wyżywieniem,                                  
z wyłączeniem usług dodatkowych oferowanych przez Hotel dla gości hotelowych.  

6.5. Uczestnik w czasie trwania Konkursu może nabyć prawo do jednej Nagrody. 

6.6. Organizator ani Fundator nie ponoszą odpowiedzialności za brak możliwości realizacji Nagrody 
z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy Konkursu, a w szczególności w przypadku podania 
błędnych danych lub zmiany danych Uczestnika, o której Organizator lub Fundator nie został 
poinformowany. 

6.7. Przyznanie Nagród Zwycięzcom Konkursu nastąpi z uwzględnieniem obowiązujących 
przepisów prawa podatkowego. 

6.8. Zwycięzcy Konkursu nie przysługuje prawo skorzystania z Nagrody w innym terminie, niż 
wskazany w punkcie 6.4 powyżej, jak również nie przysługuje prawo wymiany przyznanej 
Nagrody na ekwiwalent pieniężny lub nagrody innego rodzaju. 

6.9. Organizator zastrzega, że w przypadku wystąpienia siły wyższej, która powodowałaby 
niemożność pobytu w Hotelu w terminie wskazanym w punkcie 6.4 powyżej Nagroda będzie 
przyznana w innym terminie, o czym Organizator poinformuje Zwycięzców Konkursu 
indywidualnie z odpowiednim wyprzedzeniem. Siła Wyższa, o której mowa w zdaniu 
poprzednim, obejmuje w szczególności przypadki losowe, pożar, huragan lub inne katastrofy 
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spowodowane siłami natury, zarządzenia władzy państwowej lub samorządowej, wojnę, 
zamieszki, powstania, nałożenie embargo, niepokoje społeczne, akty sabotażu oraz strajki 
generalne. Organizator, Fundator i Uczestnicy są świadomi występowania stanu epidemii, 
ewentualnie stanu zagrożenia epidemicznego związanego z rozprzestrzenianiem się wirusa 
SARS-CoV-2 i o ile zostaną wprowadzone przez władze państwowe lub lokalne ograniczenia 
uniemożliwiające lub znacząco utrudniające przyznanie Nagrody, stan ten będzie stanowił 
przypadek siły wyższej w rozumieniu Regulaminu. 

 

7. ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU ZWYCIĘZCY KONKURSU 

7.1. Organizatora oraz Fundator mają prawo do nieodpłatnego wykorzystania (rozpowszechniania) 
wizerunku Zwycięzcy Konkursu na potrzeby związane z Konkursem, relacjami                                        
z organizowanego Konkursu (w formie artykułów prasowych, artykułów dedykowanych                      
na stronę www. Organizatora lub Fundatora, w akcji mailingowej związanej z Konkursem oraz 
w mediach społecznościowych) i realizacji Nagrody (w formie artykułów prasowych, zdjęci, 
filmów, artykułów dedykowanych na stronę www. Organizatora lub Fundatora). 

7.2. Skorzystanie z Nagrody przez Zwycięzcę Konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody                    
na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku, zgodnie z punktem 7.1 powyżej. 

7.3. Wizerunek Zwycięzcy Konkursu może zostać udostępniony przez Organizatora lub Fundatora 
takim podmiotom jak: agencje reklamowe współpracujące z Organizatorem lub Fundatorem, 
podmioty odpowiedzialne za zapewnienie obecności Organizatora lub Fundatora w mediach 
społecznościowych, a także podmiotowi odpowiedzialnemu za stworzenie lub/oraz 
utrzymywanie strony internetowej Organizatora lub Fundatora. 

 

8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

8.1. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Fair Finance24 Dystrybucja spółka                
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku przy ul. Piastowskiej 7 (80-332 
Gdańsk), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000600545, 
prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS, 
REGON 363695200, NIP 5272759138 („Administrator”). 

8.2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnika, 
Uczestnik może się skontaktować z Administratorem pod adresem e-mail: 
konkurs@ff24dystrybucja.pl 

8.3. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu następuje zgodnie 
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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) z dnia 27.04.2016 r. („RODO”) w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia 
Konkursu, w tym w celu ogłoszenia wyników Zwycięzcą Konkursu, rozpatrzenia reklamacji 
Uczestników, a także wydania, zrealizowania Nagrody oraz rozliczenia podatku z tytułu 
Konkursu (o ile będzie należny) oraz wykorzystania wizerunku Zwycięzcy Konkursu. Podstawą 
przetwarzania danych osobowych wynikającego z uczestnictwa w Konkursie jest zgoda 
Uczestnika – art. 6 ust. 1 pkt a) RODO. W zakresie w jakim przetwarzanie danych wynika z 
bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa (m.in. przepisy podatkowe) podstawą 
przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 pkt c) RODO.  
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8.4. Uczestnik Konkursu posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, a także 
żądania ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a 
także ich przeniesienia w przypadku przetwarzania na podstawie udzielonej nam zgody. 
Uczestnikowi w każdym momencie przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie 
danych osobowych Uczestnika, co będzie równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie. 
Wycofanie zgody nie wpływa jednak na prawo przetwarzania danych, z którego skorzystano 
przed wycofaniem zgody. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu 
nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie ochrony danych 
osobowych w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych Uczestnika narusza przepisy 
RODO.  

8.5. Dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora przez okres niezbędny do 
przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu, a także wydania nagród, nie później jednak niż 
6 miesięcy od dnia rozpoczęcia Konkursu. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w 
zakresie rozliczenia podatku z tytułu wydanych nagród w Konkursie przez okres 5 lat 
począwszy od dnia 1 stycznia 2023 roku. Po tym czasie wszystkie dane zostaną usunięte. 

8.6. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, z którymi Administrator zawarł 
umowę powierzenia lub podpowierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności 
firmom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie, usługi hotelowe, dostawcom usług 
księgowych, prawnych lub z zakresu rozwiązań IT, oraz organom administracji publicznej. 

8.7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie niezbędne dla potrzeb organizacji 
i rozstrzygnięcia Konkursu. 

 

9. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

9.1. Wszelkie reklamacje dotyczące nieprawidłowości w przebiegu Konkursu mogą być składane 
przez Uczestnika wyłącznie w formie pisemnej na adres Organizatora: Fair Finance24 
Dystrybucja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku przy ul. 
Piastowskiej 7 (80-332 Gdańsk), najpóźniej w terminie 7 (siedmiu) dni, licząc od dnia 
otrzymania stanowiska Komisji Konkursowej w sprawie organizacji Konkursu, przyznania lub 
odmowy przyznania Nagrody ale nie najpóźniej niż w terminie 7 (siedmiu) dni od daty 
zakończenia Konkursu. 

9.2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i adres zamieszkania Uczestnika wnoszącego 
reklamację, opis stanu faktycznego, podstawy prawne oraz uzasadnienie. 

9.3. Organizator rozpozna skargi w terminie 2 (dwóch) dni od dnia ich doręczenia. 

9.4. O wyniku postępowania reklamacyjnego Organizator powiadomi Uczestnika pisemnie lub za 
pośrednictwem adresu e-mail Uczestnika. 

 

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

10.1. Regulamin dostępny jest pod następującym adresem internetowym Organizatora 
www.fairfinance24.pl. 

10.2. Wszelkie zapytania dotyczące Konkursu należy kierować na adres                                                              
e-mail: konkurs@ff24dystrybucja.pl. 

10.3. Odpowiedzialność kontraktowa i deliktowa Organizatora zostaje ograniczona                       
do odpowiedzialności za działania lub zaniechania z winy umyślnej. 
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10.4. Organizator nie odpowiada za skutki działania lub zaniechania osób trzecich. 

10.5. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane na mocy prawomocnego 
orzeczenia sądu za nieważne, pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.  

10.6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie 
obowiązujące przepisy prawa polskiego. 

10.7. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie                           
w trakcie trwania Konkursu. Zmiany wchodzą w życie następnego dnia od opublikowania 
zmienionej treści Regulaminu, pod adresem internetowym wskazanym w punkcie 10.1 
powyżej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Strona 7 z 7 
 

Załącznik numer 1 Regulaminu KONKURSU „Sopot z Fair Finance24” 

 

Szkolenie w dniu 18.05.2022r. 

1. Szkolenie produktowe - minimalna i maksymalna kwota, wymagane dokumenty 
finansowe, okresy pożyczkowe, warunki finansowe poszczególnych produktów. 

2. Omówienie produktu o nazwie Mocno Pomocna. 

3.  Omówienie produktu o nazwie Biznes Limit. 

4.  Omówienie produktu Biznes Limit Plus. 

5. Omówienie produktu Biznes Limit Konsolidacyjny. 

6. Omówienie produktu Biznes Limit Profit. 

7. Omówienie produktu Biznes Limit Agro. 

 

 

Szkolenie w dniu 19.05.2022r. 

1. Prezentacja oferty Fair Finance24 Sp. z o.o. językiem korzyści: 

 Jak odpowiadać na pytanie: „Jaka jest korzyść posiadania tego produktu?” 

  Jak przekonać rozmówcę, że nasz produkt spełnia jego konkretną potrzebę lepiej niż 
cokolwiek innego, co jest dostępne na rynku w danym czasie. 

  Jak dopasować odpowiedni produkt do potrzeb klienta.  

2. Warsztaty sprzedażowe. 

3. Efektywność sprzedawcy. 

4. Negocjacje z przedsiębiorcą. 

 

 

 

 


