
§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą „5% cashback dla klientów Citi Handlowy”” („Promocja”) jest Travelist 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Fabryczna 5, 00-446 Warszawa, 

zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w 

Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000440014, NIP 7010359657, REGON 146394313, o 

kapitale zakładowym w wysokości 49.500,00 zł, adres e-mail: kontakt@travelist.pl, tel.: 22 460 21 91 

(„Organizator”), będąca właścicielem serwisu internetowego pod adresem: www.travelist.pl („Serwis”). 

2. Użytym w niniejszym regulaminie („Regulamin”) pojęciom pisanym z wielkiej litery, które nie zostały odrębnie 

zdefiniowane, nadaje się znaczenie zgodnie z Regulaminem Serwisu umieszczonym pod adresem: 

https://travelist.pl/statics/owu („Regulamin Serwisu”). 

3. Do korzystania z Akcji Promocyjnej, jak również do korzystania z pełnej funkcjonalności Serwisu, w tym 

dokonywania Rezerwacji konieczne jest założenie konta użytkownika w Serwisie („Konto”). Szczegółowe informacje 

dotyczące założenia Konta znajdują się w Regulaminie Serwisu. 

 

§ 2. Zasady promocji 

1. Przedmiotem Promocji jest możliwość przyznania Środków Travelist przeznaczonych dla nowych Użytkowników 

Serwisu, spełniających kryteria i warunki opisane w § 2 niniejszego Regulaminu.  

2. Promocja rozpoczyna się w dniu 18.04.2019 r. o godzinie  14:00 („data startu Promocji”), a kończy się 09.05.2019 

r. o godzinie 23:59 („data zakończenia Promocji” (łącznie „dni obowiązywania Promocji”). 

3. Uczestnikami Promocji mogą być osoby, które spełniły łącznie poniższe warunki:  

a. w dniach obowiązywania Promocji założą konto w Serwisie i zostaną użytkownikami Serwisu, oraz 

b. w dniach obowiązywania Promocji dokonają Rezerwacji (wyłącznie w zakresie polskich ofert)  

4. Promocja polega na umożliwieniu Uczestnikom, spełniającym kryteria opisane w § 2 pkt 3 niniejszego Regulaminu, 

promocyjne skorzystanie z usług Serwisu, co oznacza, że Serwis w terminie 7 (słownie: siedem) dni od daty 

zakończenia Promocji (nie później niż do dnia 17 maja  2019 r. 23.59) przydzieli Użytkownikowi Środki Travelist w 

wysokości 5% (słownie: pięć procent) liczonej od całkowitej wartości Rezerwacji.  

5. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przydzielania, wykorzystywania oraz postępowania reklamacyjnego w 

zakresie Środków Travelist znajdują się w Regulaminie Serwisu. 

 

§ 3. Prawa i obowiązki Organizatora 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Promocji Uczestników, a w skrajnych przypadkach 

do blokowania uczestnictwa w Promocji tych Uczestników, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu.  

2. W przypadku zaistnienia siły wyższej lub innego zdarzenia, na które Organizator nie ma wpływu, Organizator 

zastrzega sobie prawo do przedłużenia, skrócenia, zawieszenia, przerwania lub odwołania Promocji. W takim 

przypadku Organizator poinformuje Uczestników o powodach zaistniałych zmian i zaproponuje inną formę 

promocji, która nie pogorszy dotychczasowych warunków uczestnictwa, a w szczególności nie będzie oferować 

nagrody o mniejszej wartości lub gorszej jakości jak pierwotnie przyrzeczona.  

3. Organizator Promocji nie ponosi odpowiedzialności za:  

a. ewentualne problemy techniczne, w szczególności związane z działaniem dostawców usług 

internetowych, które mogłyby mieć wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Promocji,  

b. połączenia internetowe, w szczególności za przerwanie, zawieszenie lub zniekształcenie takiego 

połączenia mogących spowodować stratę lub zniszczenie treści przesłanych drogą elektroniczną,  

c. jakichkolwiek problemów wynikających z działania bankowych serwisów internetowych,  

d. szkody, jakie mogą wystąpić w systemach komputerowych Uczestników w związku z interakcjami z 

bankowymi serwisami internetowymi.  

 

§ 4. Postępowanie reklamacyjne  

1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji w zakresie niezgodności przeprowadzenia 

Promocji z niniejszym Regulaminem.  

2. Zasady składania, obsługi oraz rozpatrywania reklamacji związanych z uczestnictwem w Promocji określone są w 

Regulaminie Serwisu.  

3. Uczestnik w przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji, może wystąpić z powództwem do właściwego sądu 

powszechnego.  

4. Uczestnik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i 

dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy właściwym Wojewódzkim 

Inspektorze Inspekcji Handlowej. Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich, w tym 

o dostępie i procedurze rozstrzygania sporów znajdują się pod adresem: 

https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php. Uczestnik będący Konsumentem ma również możliwość 

skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.  

http://www.travelist.pl/
https://travelist.pl/statics/owu


5. Szczegółowe informacje o trybie zgłoszenia znajdują się pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr  

6. W przypadku wątpliwości interpretacyjnych Uczestnik powinien zwrócić się do Organizatora o wyjaśnienie 

postanowień Regulaminu. 

 

§ 5. Dane osobowe 

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami prawa, zwłaszcza z przepisami 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) („RODO”). Szczegółowe informacje dotyczące 

przetwarzania danych osobowych, w tym obowiązków i uprawnień związanych z ich pozyskiwaniem i 

przetwarzaniem, zawarte są w informacji zamieszonej na stronie internetowej:  

https://travelist.pl/statics/polityka_prywatnosci. 

 

 


