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REGULAMIN  

PROMOCJI DLA KLIENTÓW BĘDĄCYCH FRANCZYZOBIORCAMI ŻABKA POLSKA  

DOTYCZĄCEJ PRZYJMOWANIA WPŁAT WE WPŁATOMATACH EURONET 

 

§ 1. DEFINICJE; PRZEDMIOT REGULAMINU I PROMOCJI 

 

W niniejszym Regulaminie posługujemy się poniższymi skrótami i pojęciami. Pozostałe pojęcia pisane z wielkiej 

litery przyjmują znaczenie nadane im w Regulaminie Serwisu. 

 

Dane Osobowe oznaczają dane osobowe w rozumieniu RODO Franczyzobiorcy lub Wpłacającego; 

Dzień Roboczy oznacza dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy 

zgodnie z prawem polskim; 

RIA oznacza Ria Payment Institution, E.P., S.A.U., z siedzibą w Madrycie, Calle Cantabria, 2, 

2º, A-1, 28108 Alcobendas, Madryt, Hiszpania, zarejestrowana przez Bank Hiszpanii 

(Banco de España) w rejestrze podmiotów nadzorowanych pod numerem 6842, 

posiadającą status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 

2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych; 

Dostawca RIA lub inny podmiot z grupy Euronet uprawniony do realizacji Wpłat, o którym Euronet 

poinformował klienta przed umożliwieniem zlecania Wpłat wykonywanych przez ten 

podmiot z użyciem danych wprowadzonych uprzednio w Serwisie; 

Euronet oznacza Euronet Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4C, 00-189 

Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 

0000030408, o numerze ewidencji podatkowej NIP: 526-10-30-333, Regon: 011163179, 

o kapitale zakładowym w wysokości 57.904.000 PLN;  

Franczyzobiorca oznacza przedsiębiorcę współpracującego z Żabka Polska na podstawie umowy 

franczyzy, w szczególności uprawniającej go do prowadzenia punktu sprzedaży pod 

znakiem towarowym "Żabka", którego numer NIP został wskazany Euronet przez Żabka 

Polska; 

Identyfikator 

Klienta 

oznacza identyfikator Klienta nadawany przy rejestracji w Serwisie; 

Klient oznacza osobę lub podmiot zarejestrowany w Serwisie; 

Okres Promocji oznacza okres od  1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r., z zastrzeżeniem, że Euronet 

w porozumieniu Żabka Polska może podjąć decyzję o przedłużeniu Okresu Promocji; 

Oświadczenie  oznacza oświadczenie składane przez Franczyzobiorcę w postaci elektronicznej zgodnie 

z wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu; 

Promocja oznacza akcję promocyjną Wpłat organizowaną i prowadzoną w Okresie Promocji na 

terenie Rzeczypospolitej Polskiej przez Euronet, której Partnerem Promocji jest Żabka 

Polska, na zasadach określonych w Regulaminie, kierowaną do Klientów będących 

jednocześnie Franczyzobiorcami Żabka Polska; 
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Regulamin  oznacza niniejszy regulamin określający zasady Promocji;  

Regulamin Serwisu oznacza Regulamin Serwisu do Obsługi Wpłaty Gotówki na Zarejestrowane Rachunki 

akceptowany podczas rejestrowania w Serwisie i który jest również w każdym czasie 

dostępny na stronie www.mojwplatomat.pl; 

Regulamin Wpłat oznacza Regulamin Wpłat Gotówkowych na Zarejestrowane Rachunki, akceptowany na 

ekranie Wpłatomatu przez Klienta lub w imieniu Klienta przez Wpłacającego w trakcie 

dokonywania Wpłaty, dostępny również na stronie www.mojwplatomat.pl; 

RODO oznacza Rozporządzenie 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; 

Serwis oznacza serwis internetowy „Euronet Online System” prowadzony przez Euronet pod 

adresem www.mojwplatomat.pl; 

Wpłacający oznacza osobę fizyczną wskazaną przez Klienta w Serwisie, upoważnioną do 

wykonywania czynności we Wpłatomacie w celu zlecenia Wpłaty, w tym Klienta 

będącego osobą fizyczną; 

Wpłaty oznaczają wpłaty gotówkowe we Wpłatomatach Euronet w celu przekazania wartości 

pieniężnych na Rachunek, wykonywane przez Dostawcę w imieniu i na rzecz którego 

działa Euronet, na zlecenie Klienta, będące pojedynczymi transakcjami płatniczymi w 

rozumieniu przepisów o usługach płatniczych; 

Żabka Polska 

(Partner Promocji) 

oznacza Żabka Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, ul. Stanisława Matyi 8, 61-586 

Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS 0000636642, REGON 365388398, NIP 522-30-71-241, BDO: 

000016909, o kapitale zakładowym w wysokości 113 215 000,00 zł., będącą Partnerem 

Promocji. 

 

§ 2. ZASADY PROMOCJI 

 

1. Promocja polega na umożliwieniu Klientom, którzy spełnią łącznie warunki wskazane w ust. 2 poniżej, w Okresie 

Promocji dokonywania Wpłat za opłatę w wysokości wynoszącej: 

a) 0,2% kwoty Wpłaty – w przypadku Wpłat w trybie „standard”, tj. których czas wykonania wynosi do końca 

Dnia Roboczego następującego po dniu zlecenia Wpłaty; jeżeli wydanie zlecenia Wpłaty zakończono po 

godzinie 23:00 Dnia Roboczego lub w dniu innym niż Dzień Roboczy, Wpłata wykonywana będzie do końca 

drugiego Dnia Roboczego następującego po dniu zlecenia Wpłaty;  

b) 0,2% kwoty Wpłaty plus 5 PLN – w przypadku Wpłat w trybie „ekspres”, tj. których czas wykonania wynosi 

30 minut od zakończenia zlecenia Wpłaty. 

Euronet zapewni możliwość dokonywania Wpłat za opłatę w powyższej wysokości po łącznym spełnieniu 

warunków wskazanych w ust. 2 poniżej, nie wcześniej niż następnego dnia kalendarzowego i nie później niż 3 

(trzeciego) Dnia Roboczego od dnia otrzymania przez Euronet od Klienta Oświadczenia.  

2. Warunkiem skorzystania z Promocji jest łączne spełnienie poniższych warunków: 

http://www.mojwplatomat.pl/


 
 
 
 

S t r o n a  3 | 7 
 

a) posiadanie lub uzyskanie statusu Klienta poprzez zarejestrowanie w Serwisie danych Franczyzobiorcy, 

Wpłacających wraz z danymi wymaganymi przez Serwis, oraz odbiorców Wpłat, jak również, w przypadku 

wystąpienia przez Euronet o podanie dodatkowych informacji lub dokumentów wymaganych przez 

Euronet w celu realizacji obowiązków, w tym środków bezpieczeństwa finansowego, wynikających z 

przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, dostarczenie takich informacji 

lub dokumentów; w przypadku Klientów, którzy dokonali rejestracji przed Okresem Promocji, ponowna 

rejestracja nie jest wymagana; 

b) złożenie Oświadczenia w sposób opisany w ust. 3 poniżej, i niewycofanie go co najmniej do czasu 

dokonania danej Wpłaty; 

c) pozostawanie w momencie składania Oświadczenia oraz w dniu dokonania danej Wpłaty Franczyzobiorcą 

Żabka Polska, z zastrzeżeniem zasad wynikających z ust. 5 poniżej; 

d) każdorazowa akceptacja we Wpłatomacie za pośrednictwem Wpłacającego warunków wykonania 

Wpłaty. 

3. Klient składa Euronet Oświadczenie poprzez przesłanie go na adres e-mail: 

wplaty.zabka@euronetworldwide.com zgodnie z treścią określoną w Załączniku nr 1 do Regulaminu. 

Oświadczenie musi obejmować następujące Dane Osobowe: numer NIP oraz Identyfikator Klienta. Klient nie jest 

zobowiązany do podania w Oświadczeniu innych Danych Osobowych. Klient jest zobowiązany do podania w 

Oświadczeniu prawdziwych Danych Osobowych zgodnych z danymi podanymi w Serwisie. 

4. Na podstawie danych pochodzących z Serwisu oraz danych otrzymanych od Żabka Polska Euronet weryfikuje, 

czy podany przez Klienta w Oświadczeniu numer NIP odpowiada numerowi NIP podanemu przez Klienta w 

Serwisie i przypisanego do Identyfikatora Klienta oraz, czy widnieje on na liście numerów NIP Franczyzobiorców, 

otrzymanej od Żabka Polska. Jeśli którakolwiek z powyższych weryfikacji będzie negatywna, dany podmiot nie 

będzie uprawniony do wzięcia udziału w Promocji do czasu ewentualnego usunięcia nieprawidłowości i złożenia 

poprawnego Oświadczenia. O negatywnej weryfikacji Euronet poinformuje osobę składającą Oświadczenie 

poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mail, z którego Euronet otrzymał Oświadczenie.  

5. Euronet może weryfikować, czy Klient, który złożył Oświadczenie, spełnia warunki, o których mowa w ust. 2 

powyżej, przy każdej Wpłacie dokonywanej przez tego Klienta lub upoważnionego przez tego Klienta 

Wpłacającego. W przypadku, gdy w wyniku weryfikacji Euronet stwierdzi brak spełnienia któregokolwiek z 

warunków, o których mowa w ust. 2 powyżej, Euronet umożliwi Klientowi dokonanie Wpłaty za standardową 

opłatą. 

Złożone przez Franczyzobiorcę Oświadczenie może zostać cofnięte w sposób opisany w § 3 ust. 5 Regulaminu, 

stosowanym odpowiednio.  

§ 3. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Zasady dotyczące przetwarzania przez Dostawcę i Euronet Danych Osobowych Klientów dla potrzeb realizacji 

Wpłat zostały opisane w Regulaminie Serwisu. 

2. Dla potrzeb związanych z Promocją, Dostawca i Euronet będą – jako administratorzy – przetwarzać następujące 

Dane Osobowe:  

a) numer NIP Klienta (Franczyzobiorcy); 

b) adres e-mail, z którego Franczyzobiorca wyśle do Euronet Oświadczenie oraz ewentualnie inne Dane 

Osobowe, jeśli zostaną podane przez Franczyzobiorcę w e-mailu zawierającym Oświadczenie; 
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c) Identyfikator Klienta oraz identyfikatory i numery kart płatniczych przypisane do Wpłacających w sposób 

opisany w Regulaminie Serwisu, 

d) dane dotyczące Wpłat. 

3. Numer NIP Franczyzobiorcy zostanie udostępniony Euronet przez Żabka Polska dla potrzeb ustalenia przez 

Euronet i Dostawcę kręgu podmiotów będących Franczyzobiorcami Żabka Polska i tym samym uprawnionych do 

udziału w Promocji. Podstawą udostępnienia przez Żabka Polska Euronet i Dostawcy numeru NIP 

Franczyzobiorcy jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu Żabka Polska oraz Dostawcy i Euronet, 

polegającego na przygotowaniu i realizacji Promocji. 

4. Dla potrzeb, o których mowa w ust. 3 powyżej, Euronet i Dostawca będą dokonywać profilowania Danych 

Osobowych Klientów, którzy złożyli Oświadczenie, celem weryfikacji na podstawie listy numerów NIP otrzymanej 

od Żabka Polska, które podmioty, identyfikowane za pomocą numeru NIP, są Franczyzobiorcami Żabka Polska. 

Euronet i Dostawca będą również dokonywać profilowania Danych Osobowych Wpłacających upoważnionych 

do dokonywania Wpłat przez tego Klienta celem umożliwienia Wpłacającym dokonywania w imieniu i na rzecz 

Klienta Wpłat za opłatą obniżoną zgodnie z zasadami Promocji.  

5. Klient, który złożył Oświadczenie, może w każdym czasie: 

e) zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania przez Euronet i Dostawcę numeru NIP Klienta oraz Danych 

Osobowych Wpłacających w celach związanych z Promocją , w tym profilowania – w odniesieniu do Klienta 

w zakresie, o którym mowa w ust. 3 powyżej, w odniesieniu do Wpłacających w zakresie, o którym mowa 

w ust. 3 i 4 powyżej; 

f) cofnąć w dowolnym momencie zgodę na profilowanie przez Euronet i Dostawcę Danych Osobowych 

Klienta w celach związanych z Promocją, 

poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mail Euronet wplaty.zabka@euronetworldwide.com. Euronet  

Dostawca zaprzestaną przetwarzania Danych Osobowych dla potrzeb związanych z Promocją niezwłocznie po 

otrzymaniu sprzeciwu lub oświadczenia o cofnięciu zgody. Złożenie sprzeciwu, jak również cofnięcie zgody, jest 

równoznaczne z rezygnacją z udziału w Promocji. Pod warunkiem przetwarzania danych osobowych zgodnie z 

RODO, zgłoszenie sprzeciwu oraz cofnięcie zgody nie mają wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano przed otrzymaniem oświadczenia o sprzeciwie lub cofnięciu zgody. 

6. Klient, który spełnił łącznie warunki Promocji, o których mowa w § 1 ust. 2 powyżej, zobowiązany jest do 

powiadomienia każdego Wpłacającego, którego zarejestrował w Serwisie, o tym, iż Euronet i Dostawca będą 

przetwarzać Dane Osobowe Wpłacającego dla potrzeb Promocji w sposób opisany w Regulaminie, w tym 

profilować Dane Osobowe Wpłacającego, oraz o przysługujących Wpłacającemu prawach, w szczególności o 

prawie do zgłoszenia sprzeciwu odnośnie profilowania jego Danych Osobowych. Zakres informacji dla 

Wpłacającego wskazany jest w Oświadczeniu. 

7. Do zgłoszenia sprzeciwu przez Wpłacającego znajdują odpowiednie zastosowanie postanowienia ust. 5 powyżej. 

8. Dane Osobowe przetwarzane wyłącznie dla celów Promocji będą przechowywane przez Euronet nie dłużej niż 

przez okres trwania Promocji, a po jej zakończeniu – przez okres 13 miesięcy, chyba że przepisy obowiązującego 

prawa będą wymagały dłuższego ich przechowywania. Przechowywanie Danych Osobowych po zakończeniu 

Promocji przez wskazany powyżej okres będzie miało miejsce dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych 

interesów Euronet i Dostawcy, w szczególności w celu umożliwienia Euronet udowodnienia złożenia przez 

Franczyzobiorcę Oświadczenia, w tym uzyskania zgody Klienta, który złożył Oświadczenie, na profilowanie jego 

Danych Osobowych oraz do ochrony przed roszczeniami. 
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§ 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Klienci, którzy złożyli Oświadczenie, będą uprawnieni do składania reklamacji dotyczących Promocji w czasie jej 

trwania i w terminie 13 miesięcy od jej zakończenia, na adres Euronet: bokeft@eeft.com. Reklamacje będą 

rozpatrywane w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania przez Euronet. 

2. Regulamin jest dostępny w Portalu Managera udostępnianym swoim Franczyzobiorcom przez Żabka Polska oraz 

na stronie Euronet (pod adresem www.mojwplatomat.pl/promocjazabka). 

3. Euronet może dokonać zmian Regulaminu, jeśli będą one niezbędne na skutek zmian przepisów obowiązującego 

prawa lub interpretacji przepisów, w tym w wyniku wydania wyroku sądowego lub decyzji administracyjnej, bądź 

jeśli będą w innym zakresie wymagane przez regulatora.  

 

  

http://www.mojwplatomat.pl/promocjazabka
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Promocji  

 

OŚWIADCZENIE 

 

NIP:   __________________________ 

IDENTYFIKATOR KLIENTA:  __________________________ 

 

Niniejszym: 

• Oświadczam, że jestem franczyzobiorcą Żabka Polska Sp. z o.o., posiadającym numer NIP i Identyfikator 

Klienta wskazane powyżej lub posiadam prawo do działania w imieniu i na rzecz Franczyzobiorcy Żabka 

Polska o numerze NIP i identyfikatorze Klienta wskazanym powyżej jako osoba należycie uprawniona do 

reprezentacji tego podmiotu w sposób wskazany w Krajowym Rejestrze Sądowym, 

• Deklaruję (odpowiednio w imieniu własnym lub reprezentowanego franczyzobiorcy) wolę skorzystania               

z Promocji organizowanej przez Euronet we współpracy z Żabka Polska, 

• Wyrażam zgodę na profilowanie moich Danych Osobowych w celach związanych z Promocją, to jest dla 

celów weryfikacji mojego statusu jako franczyzobiorcy Żabka Polska Sp. z o.o.1, 

• Zobowiązuję się przekazać poniższą klauzulę informacyjną Wpłacającym: 

"Dla celów promocji organizowanej przez Euronet Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ('Euronet') 

we współpracy z Żabka Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Euronet oraz Ria Payment Institution, 

E.P., S.A.U., z siedzibą w Madrycie, Calle Cantabria, 2, 2º, A-1, 28108 Alcobendas, Madryt, Hiszpania, 

zarejestrowana przez Bank Hiszpanii (Banco de España) w rejestrze podmiotów nadzorowanych pod 

numerem 6842 ('RIA') – jako administratorzy danych osobowych - będą dokonywać przetwarzania, w 

tym profilowania następujących Pani/Pana danych osobowych w rozumieniu RODO: identyfikatora oraz 

numeru karty płatniczej przypisanych do Pani/Pana jako osoby upoważnionej do dokonywania wpłat w 

moim imieniu. Celem przetwarzania danych jest umożliwienie Pani/Panu dokonywania w moim imieniu 

wpłat we wpłatomatach Euronet za opłatą obniżoną zgodnie z zasadami promocji. Przysługuje 

Pani/Panu prawo żądania dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego. Prawa te wykonać można pisząc na 

adres e-mail Euronet: DPO@euronetworldwide.com. Dane osobowe przetwarzane wyłącznie dla celów 

promocji będą przechowywane przez Euronet nie dłużej niż przez okres trwania promocji, a po jej 

zakończeniu – nie dłużej niż przez okres 13 miesięcy, chyba że przepisy obowiązującego prawa będą 

wymagały dłuższego ich przechowywania. Przechowywanie danych osobowych po zakończeniu promocji 

będzie miało miejsce dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Euronet i RIA, w 

szczególności polegających na możliwości wykazania należytego wypełnienia warunków promocji oraz 

ochrony przed roszczeniami. W pozostałym zakresie Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez 

Euronet i RIA zgodnie z zasadami, w tym w zakresie praw przysługujących podmiotowi danych, 

wskazanymi Pani/Panu w ramach wykonania przeze mnie w imieniu Euronet i RIA obowiązku 

informacyjnego w związku z rejestracją Pani/Pana danych osobowych w serwisie wykorzystywanym dla 

                                                
1 Dotyczy Klientów będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą 
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obsługi wpłat. W spółkach z grupy Euronet został wyznaczony inspektor danych osobowych, z którym 

można skontaktować się elektronicznie – adres email: DPO@euronetworldwide.com lub pisemnie – 

adres do korespondencji: Edificio Amura, C/ Cantabria, 2 – 2ª A-1, 28108 Alcobendas Madrid Spain”. 

 

 

 

 

______________________ 

PODPIS KLIENTA 

 

 


