REGULAMIN PROMOCJI QUICKBENEFIT DLA
KONSUMENTÓW
1.

DEFINICJE

Hasło Reklamowe

Identyfikator
Użytkownika

Nowy Użytkownik

Oktawave/
Usługodawca

Nagroda

Panel Użytkownika

Promocja

Regulamin Promocji

Strona Internetowa
Użytkownik

Zaproszenie
Oktawave

do

slogan reklamowy, którego autorem jest Użytkownik. Slogan powinien
składać się z od 2 do 10 słów oraz możliwie nawiązywać do chmury
obliczeniowej i usług świadczonych przez Oktawave. Propozycja hasła
reklamowego może zostać sformułowana w języku polskim lub angielskim;
indywidualny numer nadawany każdemu Użytkownikowi przez Usługodawcę,
pozwalający zidentyfikować go w systemie Oktawave dla celów uczestnictwa
w Promocji, w tym w szczególności przyporządkowania do niego Nowych
Użytkowników;
osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba
prawna lub jednostka organizacyjna, której ustawa przyznaje zdolność
prawną, która w chwili skorzystania przez nią z Zaproszenia do Oktawave,
oraz w okresie 1 miesiąca wcześniej nie posiadała zawartej z Oktawave
umowy o świadczenie usług przez Oktawave na jej rzecz (nie była klientem
Oktawave). Z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu, przez skorzystanie z
Zaproszenia do Oktawave rozumie się wejście na Stronę Internetową przez
Nowego Użytkownika z wykorzystaniem linku/odsyłacza/hiperłącza
zawartego w Zaproszeniu do Oktawave lub wypełnienie za pośrednictwem
Strony Internetowej formularza zawarcia umowy o świadczenie usług przez
Oktawave z podaniem Identyfikatora Użytkownika;
Oktawave Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (02-672), przy ul.
Domaniewskiej 44a, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000426334,
NIP: 5213633306, REGON 146197794, kapitał zakładowy: 1 000 000 zł;
wedle wyboru Użytkownika - nagroda pieniężna albo nagroda w postaci
rabatu na Usługi, przyznawana na zasadach określonych niniejszym
Regulaminem Promocji;
konto klienta w rozumieniu Regulaminu świadczenia strony internetowej
Oktawave
i
konta
użytkownika,
dostępnego
pod
adresem
https://admin.oktawave.com;
akcja promocyjna pod nazwą QUICKBENEFIT, organizowana przez
Usługodawcę, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie Promocji,
a także obowiązujących przepisów, w szczególności art. 919 ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny;
niniejszy regulamin Promocji QUICKBENEFIT; aktualna wersja Regulaminu
Promocji
jest
dostępna
na
stronie
https://www.oktawave.com/regulations.html, także w formacie PDF;
Strona internetowa Oktawave dostępna pod adresem www.oktawave.com;
osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która
zawarła z Usługodawcą umowę o świadczenie Usług, w celu niezwiązanym
bezpośrednio z prowadzeniem działalności gospodarczej lub zawodowej,
będąca przez cały okres trwania Promocji polskim rezydentem podatkowym;
odesłanie przez Użytkownika Nowego Użytkownika do Strony Internetowej,
za pośrednictwem przypisanego i udostępnionego danemu Użytkownikowi
linku (w tym z wykorzystaniem np. banneru lub hiperłącza) lub przekazanie
przez Użytkownika Nowemu Użytkownikowi Identyfikatora Użytkownika i
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wypełnienie za pośrednictwem Strony Internetowej formularza zawarcia
umowy o świadczenie usług przez Oktawave z podaniem Identyfikatora
Użytkownika;
2.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1

Organizatorem Promocji jest Usługodawca.

2.2

Promocja skierowana jest do wszystkich Użytkowników, którzy zaakceptują niniejszy Regulamin
Promocji.

2.3

Promocja obowiązuje przez czas oznaczony, w okresie od dnia 22 listopada 2013 r. do dnia 31
grudnia 2014 roku. Usługodawca może organizować kolejne edycje Promocji. Ewentualny okres
trwania każdej kolejnej edycji jest określany przez Usługodawcę i ogłaszany za pośrednictwem
Strony Internetowej.

2.4

Celem Promocji jest promocja marki Oktawave, zachęcanie Użytkowników do korzystania z
Usług i Konta Użytkownika w większym zakresie oraz zachęcenie Użytkowników do
rekomendowania Usług Nowym Użytkownikom na zasadach wskazanych w Regulaminie
Promocji.

2.5

Udział w Promocji jest dla Użytkownika dobrowolny i bezpłatny. Użytkownik akceptując
Regulamin Promocji nie zobowiązuje się do świadczenia jakichkolwiek usług na rzecz
Usługodawcy. Użytkownik może w każdym czasie zaprzestać faktycznego udziału w Promocji
poprzez zaprzestanie wykonywania czynności umożliwiających mu uzyskanie Nagrody.
Niezależnie, Użytkownik może zrezygnować z udziału w Promocji – żądanie w tym zakresie
Użytkownik może przesłać Oktawave na piśmie na adres korespondencyjny Oktawave
wskazany w pkt. 1 Regulaminu (definicja Usługodawcy) lub w formie wiadomości e-mail na
następujący adres customer@oktawave.com lub za pomocą odpowiedniej opcji dostępnej w
ramach Konta Użytkownika.

2.6

Udział w Promocji nie nakłada na Użytkownika zobowiązania do polecania Usług Oktawave ani
obowiązku świadczenia jakichkolwiek usług. Polecanie Usług Oktawave przez Użytkowników
jest całkowicie dobrowolne. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości Użytkownik nie jest
pełnomocnikiem / zleceniobiorcą / agentem ani innym przedstawicielem Oktawave, w
szczególności Użytkownik nie jest uprawniony do zawierania umów z Nowymi Użytkownikami w
imieniu lub na rzecz Oktawave ani do dokonywania jakichkolwiek wydatków/ponoszenia
jakichkolwiek kosztów w imieniu lub na rzecz Oktawave.

2.7

Słowa pisane wielką literą w niniejszym Regulaminie posiadają znaczenia przypisane im w pkt 1
powyżej, a w dalszej kolejności (o ile nie zostały zdefiniowane inaczej w niniejszym
Regulaminie Promocji) w Regulaminie świadczenia strony internetowej Oktawave i konta
użytkownika albo Regulaminie świadczenia usług Oktawave dla konsumentów, chyba że z
treści lub kontekstu danego zapisu wyraźnie wynika inaczej.

3.

PRZYSTĄPIENIE DO PROMOCJI

3.1.

Uczestnikami Promocji mogą być wyłącznie Użytkownicy, którzy zapoznają się z Regulaminem
oraz zaakceptują jego postanowienia w całości.

3.2.

Użytkownik przystępuje do Promocji poprzez aktywację programu promocyjnego dostępnego w
Panelu Użytkownika w zakładce billing oraz akceptację Regulaminu Promocji. Po przystąpieniu
do Promocji Użytkownik może polecać Usługi potencjalnym Nowym Użytkownikom. W tym celu
Użytkownik:
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(1)

przekazuje Nowemu Użytkownikowi swój Identyfikator Użytkownika, w celu późniejszego
wpisania go przez Nowego Użytkownika w odpowiednim polu na Stronie Internetowej,
podczas zawierania przez Nowego Użytkownika jego pierwszej umowy o świadczenie
Usług przez Oktawave: albo

(2)

przesyła lub udostępnia Nowemu Użytkownikowi Zaproszenie do Oktawave.

3.3.

Użytkownik może przystąpić do Promocji w dowolnym momencie jej trwania.

3.4.

Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Promocji nie mogą być przeniesione przez
Użytkownika na osobę trzecią.

4.
4.1.

ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
Użytkownik ma prawo do uzyskania Nagrody na zasadach określonych niniejszym
Regulaminem, jeżeli ziszczą się łącznie następujące warunki:
(1)

Użytkownik w okresie trwania Promocji poleci usługi Oktawave Nowemu Użytkownikowi,
oraz:

poda Nowemu Użytkownikowi swój Identyfikator Użytkownika; lub


(2)

4.2.

prześle/udostępni Nowemu Użytkownikowi Zaproszenie do Oktawave;

Nowy Użytkownik w okresie trwania Promocji:


rejestrując się na stronie Oktawave (zawierając umowę o świadczenie Usług przez
Oktawave na jego rzecz) poda Identyfikator Użytkownika, który zachęcił go do
skorzystania z usług Oktawave, wypełniając odpowiednie pole w formularzu
rejestracyjnym; albo



zarejestruje się na stronie Oktawave (zawrze umowę o świadczenie Usług przez
Oktawave na jego rzecz) w okresie 30 dni od skorzystania przez niego z
Zaproszenia do Oktawave, tj. od wejścia przez niego na Stronę Internetową z
wykorzystaniem linku/hiperłącza zawartego w Zaproszeniu do Oktawave, pod
warunkiem, że rejestracja dokonana zostanie z tego samego urządzenia
końcowego, z którego wcześniej nastąpiło skorzystanie z Zaproszenia do
Oktawave oraz że było ostatnim chronologicznie (najświeższym) Zaproszeniem do
Oktawave (w tym analogiczne mechanizmy), z jakiego skorzystał Nowy
Użytkownik.

(3)

Nowy Użytkownik, któremu Użytkownik polecił Oktawave zgodnie z ppkt. (1) i (2)
powyżej, w okresie trwania Promocji dokona zakupu Usług Oktawave oraz faktycznie
dokona płatności na rzecz Usługodawcy z tytułu zakupu tych Usług na kwotę minimum
50 złotych netto. Warunek, o którym tutaj mowa może zostać zrealizowany przez jednego
lub kilku Nowych Użytkowników łącznie.

(4)

Użytkownik po ziszczeniu się pozostałych ww. warunków jednocześnie, za
pośrednictwem Strony Internetowej, w okresie trwania Promocji (i) prześle Oktawave
Hasło Reklamowe i (ii) zażąda wydania Nagrody przez Oktawave zgodnie z
Regulaminem.

W celu uniknięcia wątpliwości Usługodawca oświadcza, że skorzystanie z Zaproszenia do
Oktawave sprawia, że Strona Internetowa instaluje na urządzeniu końcowym Nowego
Użytkownika tzw. pliki cookies, które aktywne są wyłącznie przez okres 30 dni, wyłącznie na
danym urządzeniu końcowym (np. komputer), na którym skorzystano z Zaproszenia do
Oktawave, z zastrzeżeniem zdań następnych. Jeżeli Nowy Użytkownik powróci w ww. okresie
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aktualności plików cookies na Stronę Internetową z wykorzystaniem tego samego urządzenia
końcowego, jego rejestracja na Stronie Internetowej (zawarcie umowy o świadczenie Usług
przez Oktawave) przypisywana jest do Użytkownika, z którego Zaproszenia do Oktawave (albo
analogicznego mechanizmu poza Promocją) jako ostatniego skorzystał Nowy Użytkownik.
Jeżeli Nowy Użytkownik, w okresie wskazanym w zdaniu poprzednim usunie pliki cookies ze
swojego urządzenia końcowego albo przechowywanie w pamięci danego urządzenia
końcowego plików cookies okaże się niemożliwe z innych powodów (np. Nowy Użytkownik
wyłączył ich obsługę w ustawieniach przeglądarki internetowej), w celu przypisania jego
rejestracji danemu polecającemu Użytkownikowi, konieczne jest ręczne wprowadzenie przez
Nowego Użytkownika Identyfikatora Użytkownika polecającego w formularzu rejestracyjnym
przy zawieraniu umowy o świadczenie Usług przez Oktawave na rzecz Nowego Użytkownika.
W przypadku wątpliwości, ręcznie wprowadzony Identyfikator Użytkownika (lub analogiczny
identyfikator wykorzystywany w ramach innych działań Oktawave) zgodnie ze zdaniem
poprzedzającym ma charakter rozstrzygający dla celów Promocji w zakresie wskazania
Użytkownika, który polecił Usługi Nowemu Użytkownikowi.
4.3.

Każdorazowo po zaistnieniu zdarzenia opisanego w pkt. 4.1.(3) powyżej, Użytkownik uzyskuje
prawo do ubiegania się o Nagrodę w wysokości (alternatywnie, wedle wyboru Użytkownika):
(1)

250 złotych brutto, jeżeli poleceni przez Użytkownika Nowi Użytkownicy zawrą umowy z
Oktawave oraz faktycznie dokonają płatności na rzecz Oktawave z tytułu zakupu Usług,
na kwotę minimum 5000 złotych;

(2)

500 złotych brutto, jeżeli poleceni przez Użytkownika Nowi Użytkownicy zawrą umowy z
Oktawave oraz faktycznie dokonają płatności na rzecz Oktawave z tytułu zakupu Usług,
na kwotę minimum 10 000 złotych;

(3)

750 złotych brutto, jeżeli poleceni przez Użytkownika Nowi Użytkownicy zawrą umowy z
Oktawave oraz faktycznie dokonają płatności na rzecz Oktawave z tytułu zakupu Usług,
na kwotę minimum 15 000 złotych;

o prawie do ubiegania się o przyznanie Nagrody Użytkownik zostanie poinformowany drogą
mailową na podany przez niego adres e-mail.
4.4.

W przypadku gdy Użytkownikowi zostanie wypłacona Nagroda, a suma faktycznie dokonanych
płatności przez Nowych Użytkowników na rzecz Oktawave z tytułu zakupu Usług Oktawave
wykracza ponad wartość minimalną konieczną do uzyskania prawa do ubiegania się o
przyznanie danej Nagrody zgodnie z pkt 4.3.(1-3) powyżej, nadwyżka uwzględniana jest na
poczet ew. prawa do ubiegania się o kolejną Nagrodę, o jaką będzie starał się Użytkownik w
ramach Promocji. Użytkownik nabędzie prawo do kolejnej Nagrody przy spełnieniu warunków
przewidzianych Regulaminem, w szczególności gdy suma faktycznie dokonanych płatności
przez Nowych Użytkowników (nieuwzględniona przy wcześniejszym przyznaniu prawa do
ubiegania się o Nagrodę) znów przekroczy co najmniej wartość minimalną wskazaną w pkt. 4.1
(3).

4.5.

Użytkownik może w każdym czasie sprawdzić aktualny stopień zrealizowania przez niego
warunków Promocji logując się do Panelu Użytkownika i klikając w zakładkę Billing.

4.6.

Po uzyskaniu przez Użytkownika prawa do ubiegania się o Nagrodę może on zażądać jej
wydania na zasadach wskazanych w pkt 5 albo 6 poniżej. Nagroda staje się należna
Użytkownikowi dopiero z chwilą zażądania jej przyznania przez Użytkownika zgodnie z pkt.
4.1(4) powyżej. Po zażądaniu przyznania Nagrody, Użytkownik może ponownie przystąpić do
realizowania warunków uzyskania prawa do ubiegania się o Nagrodę na zasadach określonych
Regulaminem Promocji. Dla potrzeb oceny ziszczenia się warunku, o którym mowa w pkt
4.1.(3) powyżej, brane są pod uwagę zakupy Usług i zapłata za te Usługi dokonane przez
wszystkich Nowych Użytkowników, przypisanych do danego Użytkownika w okresie trwania
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Promocji pomniejszone o wartości płatności już uwzględnionych przy wcześniejszym
przyznaniu prawa do ubiegania się o Nagrody.
4.7.

Każdy Użytkownik, który zrealizuje warunki Promocji i prześle Hasło Reklamowe zgodnie z
Regulaminem nabywa prawo do Nagrody. Przesłanie wraz z żądaniem przyznania Nagrody
zgodnie z pkt. 4.1(4) powyżej Hasła Reklamowego zawierającego zwroty obelżywe bądź
powszechnie uznawane za wulgarne, rasistowskie, nawołujące do nienawiści na tle religijnym,
etnicznym, płciowym etc. lub stawiające Oktawave w negatywnym świetle stanowi podstawę
uznania, że Użytkownik nie spełnił warunków do żądania Nagrody. W takim przypadku
Oktawave może wezwać Użytkownika do ponownego przesłania Hasła Reklamowego
spełniającego warunki określone niniejszym Regulaminem.

4.8.

Spośród nadesłanych Haseł Reklamowych Oktawave może wytypować Hasła Reklamowe,
które w jednostronnej ocenie Oktawave zasługują na dodatkową nagrodę w wysokości 500
złotych brutto. Pozostałe Hasła Reklamowe Oktawave trwale usuwa. O fakcie ewentualnego
wytypowania danego Hasła Reklamowego Oktawave poinformuje Użytkownika w terminie 30
dni od przesłania przez niego danego Hasła Reklamowego. W takim przypadku Oktawave
zastrzega na swoją rzecz nabycie praw do wytypowanego przez siebie Hasła Reklamowego
(własności autorskich praw majątkowych). Nabycie praw do Hasła Reklamowego następuje z
chwilą wypłacenia nagrody dodatkowej, co nastąpi w terminie kolejnych 30 dni od wytypowania
Hasła Reklamowego. Oktawave może żądać potwierdzenia przeniesienia przez Użytkownika
praw autorskich do Hasła Reklamowego na Oktawave, co Użytkownik zobowiązuje się uczynić
niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od zażądania tego przez Oktawave, w formie
pisemnej umowy przesłanej w 2 egzemplarzach na adres siedziby Oktawave. Wartość
przyznanej nagrody dodatkowej wyczerpuje prawo do wynagrodzenia Użytkownika z tytułu
przeniesienia majątkowych praw autorskich do Hasła Reklamowego na Oktawave na zasadach
określonych we wzorze umowy potwierdzającej, o której mowa w tym punkcie, której wzór
stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu i integralną część Regulaminu.

4.9.

Użytkownikom zabrania się umieszczania Zaproszenia do Oktawave w treściach o charakterze
bezprawnym lub sprzecznym z zasadami współżycia społecznego, w szczególności na
stronach internetowych nawołujących do nienawiści na tle rasowym, etnicznym i religijnym,
stronach o charakterze pornograficznym.

4.10. Użytkownikom zabrania się umieszczania Zaproszenia do Oktawave w masowo rozsyłanych
wiadomościach mailowych, stanowiących niezamówioną informację handlową w rozumieniu
ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (spam).
4.11. Osoby, które przystąpią do Oktawave na podstawie działań opisanych w pkt. 4.9 lub 4.10
powyżej nie są uważane za Nowych Użytkowników w rozumieniu niniejszego Regulaminu, a ich
rejestracja na Stronie Internetowej nie skutkuje uzyskaniem przez Użytkownika prawa do
ubiegania się o Nagrodę. W przypadku dokonania wydania Nagrody na rzecz Użytkownika w
zakresie mu nienależnym, Oktawave zachowuje w szczególności prawo do żądania zwrotu
nienależnie przekazanych temu Użytkownikowi świadczeń, a także prawo do żądania
odszkodowania za wyrządzoną Oktawave szkodę.
4.12. Naruszenie zakazów określonych w pkt 4.9 lub 4.10 powyżej daje Oktawave prawo do
wykluczenia Użytkownika z Promocji ze skutkiem natychmiastowym, o czym Użytkownik ten
zostanie poinformowany w formie wiadomości e-mail. Użytkownik, który został wykluczony z
Promocji (któremu Usługodawca wypowiedział Regulamin Promocji ze skutkiem
natychmiastowym), nie jest uprawniony do wzięcia udziału w kolejnych edycjach Promocji
QUICKBENEFIT pośrednio ani bezpośrednio, bez uzyskania uprzedniej, wyraźnej, pisemnej
pod rygorem nieważności zgody Oktawave. Niniejsze postanowienie nie ogranicza prawa
Oktawave do skorzystania z innych uprawnień jakie Usługodawca posiada względem
Użytkownika na podstawie właściwych umów o świadczenie Usług lub na podstawie przepisów
prawa.
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5.
5.1.

5.2.

5.3.

ZASADY UBIEGANIA SIĘ O NAGRODĘ
Użytkownik, który zgodnie z pkt. 4.1 (1-4). nabył prawo do ubiegania się o Nagrodę może po
zgłoszeniu żądania otrzymania Nagrody w okresie trwania Promocji zgodnie z ppkt. 4.1(4)
wedle swojego wyboru:
(1)

otrzymać Nagrodę w postaci nagrody pieniężnej;

(2)

otrzymać Nagrodę w formie rabatu na usługi Oktawave, na zasadach określonych w
pkt. 6 poniżej.

Od wartości każdej przyznanej Użytkownikowi Nagrody Użytkownik jest zobowiązany
odprowadzić podatek dochodowy od osób fizycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa. Więcej informacji dla Użytkowników dotyczących rozliczania podatku PIT w związku z
Promocją
dostępnych
jest
pod
adresem:
https://kb.oktawave.com/Knowledgebase/Article/View/245/85/informacje-dodatkowe-dotyczcepodatku-pit-8c-w-promocji-quickbenefit
Nagroda w formie pieniężnej, pod warunkiem uzyskania prawa do niej przez Użytkownika
zgodnie z Regulaminem Promocji, wypłacana jest Użytkownikowi w drodze przelewu na
wskazany przez Użytkownika w ramach Konta Użytkownika rachunek bankowy, w terminie do
15-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym Użytkownik zażądał tego zgodnie z
Regulaminem.

5.4.

W przypadku przyznania nagrody dodatkowej, o której mowa w pkt. 4.8 powyżej, Oktawave
odprowadzi od wartości Nagrody odpowiedni podatek na zasadach przewidzianych przepisami
prawa.

5.5.

Jeżeli miejsce zamieszkania Użytkownika znajduje się poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, wysokość Nagrody może zostać obniżona o wysokość podatku u źródła, obliczonego i
pobranego przez Oktawave zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5.6.

Jeżeli zgodnie z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania, zawartą pomiędzy
Rzeczpospolitą Polską i państwem zamieszkania Użytkownika, dopuszczalne jest niepobieranie
lub pobieranie obniżonego podatku u źródła Oktawave może nie pobierać, lub pobrać obniżony
podatek u źródła (w zależności od postanowień właściwej umowy o unikaniu podwójnego
opodatkowania) – pod warunkiem, że Użytkownik, przed terminem wypłacenia Nagrody, o
którym mowa w pkt. 5.3 powyżej, przedstawi Oktawave certyfikat rezydencji wydany przez
właściwy organ podatkowy w państwie zamieszkania Użytkownika, który Oktawave
zaakceptuje.

6.

NAGRODA W POSTACIU RABATU NA USŁUGI OKTAWAVE

6.1.

Użytkownik, który zgodnie z pkt. 4.1 nabył prawo do Nagrody może otrzymać Nagrodę w formie
rabatu na Usługi Oktawave, w wysokości 250 złotych brutto.

6.2.

W celu uzyskania Nagrody w formie rabatu zgodnie z pkt 6.1 powyżej, Użytkownik wybiera
właściwą opcję dostępną w Koncie Użytkownika.

6.3.

Wartość Usług nabywanych przez Użytkownika z wykorzystaniem Nagrody (rabatu) nie może
być niższa niż wysokość przyznanego rabatu.

7.
7.1.

DODATKOWE UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA
Na zasadach określonych Regulaminem Promocji, Użytkownik może korzystać z
udostępnionych mu przez Oktawave narzędzi, do których prawa przysługują Oktawave, w tym
linku, odsyłaczy, bannerów.
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7.2.

8.

Wyłącznie w celu umożliwienia Użytkownikowi udziału w Promocji, Oktawave upoważnia
Użytkownika do korzystania z utworów w rozumieniu prawa autorskiego, do których prawa
przysługują Oktawave i które zostały w sposób wyraźny udostępnione Użytkownikowi w ramach
strony http://bit.ly/180BvcZ, pod warunkiem uzyskania przez Użytkownika uprzedniego
potwierdzenia w formie wiadomości e-mail pod rygorem nieważności co do sposobu
wykorzystania ww. materiałów, o ile co innego nie wynika wyraźnie z informacji umieszczonej
przez Oktawave przy danych materiałach. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z wyżej
wskazanych elementów wyłącznie w celu udziału w Promocji, w zakresie niezbędnym do tego
udziału, w okresie trwania Promocji. Użytkownik nie jest uprawniony do wprowadzania
jakichkolwiek zmian czy modyfikacji w udostępnionych mu materiałach bez zgody Oktawave
uzyskanej na piśmie pod rygorem nieważności.
POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

7.1

Regulamin wchodzi w życie z dniem 22 listopada 2013 r.

7.2

Jeżeli Usługodawca w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy po zakończeniu okresu trwania
Promocji, o którym mowa w pkt. 2.3 powyżej, ogłosi kolejną edycję Promocji na zasadach
określonych niniejszym Regulaminem Promocji, Nowi Użytkownicy pozyskani przez
Użytkownika w trakcie trwania aktualnej edycji będą traktowani jak Nowi Użytkownicy pozyskani
również w ramach kolejnej edycji, a stopień ziszczenia się przesłanki o której mowa w pkt.
4.1(3) oraz odpowiednio 4.3 powyżej zostanie odpowiednio zaliczony na poczet ziszczenia się
tej przesłanki w ramach kolejnej edycji.

7.3

W stosunku do reklamacji związanych z Promocją, zastosowanie znajduje pkt. 16 Regulaminu
Świadczenia Usług Oktawave dla Konsumentów.

7.4

W zakresie przetwarzania danych osobowych Użytkowników, zastosowanie
odpowiednio pkt. 15 Regulaminu Świadczenia Usług Oktawave dla Konsumentów.

7.5

W zakresie zmian niniejszego Regulaminu, stosuje się odpowiednio pkt. 26 Regulaminu
Świadczenia Usług Oktawave dla Konsumentów, z zastrzeżeniem art. 919 ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 Kodeks Cywilny.

7.6

Regulamin poddany jest właściwości prawa polskiego i z zastrzeżeniem wyjątków w nim
przewidzianych oraz przepisów obowiązującego prawa, reguluje całość stosunku pomiędzy
Użytkownikami a Oktawave, w zakresie Promocji.
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znajduje

