REGULAMIN PROMOCJI REVOLUCYJNY KURS PROGRAMOWANIA(dalej: „Regulamin”)
DEFINICJE
● Kurs – oznacza 3 miesięczny kurs programowania ProgBasics realizowany przez Organizatora
● Uczestnik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych spełniająca
kryteria uczestnictwa w Promocji opisane poniżej.
● Promocja – oznacza konkurs „Revolucyjny Kurs Programowania” organizowany przez
Organizatora na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
● Nagroda – oznacza doładowania karty Revolut Uczestnika kwotą 1000 złotych
● Opiekun – w przypadku kiedy Uczestnik Kursu jest niepełnoletni jest to rodzic, inny prawny
opiekun lub osoba przez prawnego opiekuna uprawniona.
● Organizator – oznacza 
Codecool Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Ślusarska 9,
30-710 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem: KRS 0000620596, NIP 6751546470, REGON 364594061.
● Revolut – oznacza oficjalnego partnera niniejszego Promocji.
● Regulamin – regulamin Promocji Organizatora.
● Umowa – umowa zawierana przez Uczestnika z Organizatorem podczas zapisu Uczestnika na
Kurs ProgBasics, na mocy której Organizator świadczy usługę przeprowadzenia Kursu.
● Zgłoszenie – poprawne wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie
internetowej Organizatora lub podanie niezbędnych danych przez telefon albo e-mail.
1. WARUNKI OGÓLNE
1.1. Organizatorem Promocji pt. „Revolucyjny Kurs Programowania” jest Codecool Poland Sp. z o.o.
z siedzibą w Krakowie, ul. Ślusarska 9, 30-710 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS 0000620596, NIP 6751546470, REGON
364594061, zwana dalej Organizatorem,
1.2. Warunki uczestnictwa w Promocji określone są w niniejszym Regulaminie oraz w bezwzględnie
obowiązujących przepisach prawa.
1.3. Promocja organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
1.4. Udział uczestnika w Promocji oznacza akceptację zasad Promocji zawartych w niniejszym
Regulaminie.
1.5. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 Kodeksu Cywilnego.
1.6. W trakcie trwania Promocji treść Regulaminu będzie dostępna na stronie internetowej
Organizatora oraz na fanpage Facebook.
1.7. Organizator przeprowadza Promocja za pośrednictwem strony internetowej (zwanym dalej
„Serwisem”)znajdującej się pod adresem.
2. CZAS TRWANIA PROMOCJI
2.1. Promocja trwa od 24.06.2019 r. do 31.09.2019 r. albo do wyczerpania puli nagród.
3.UCZESTNICTWO W PROMOCJI
3.1. Uczestnikiem może być wyłącznie osoba fizyczna, która:
a) posiada lub założyła jako nowy użytkownik konto w serwisie Revolut i zamówiła bezpłatną kartę
Revolut. Link do rejestracji w serwisie Revolut znajduje się tutaj:
https://www.revolut.com/pl-PL/?p=i&ext=codecool
b) Zawarła z Organizatorem umowę o prowadzenie kursu ProgBasics (dalej: Umowa). Szczegółowe
zasady uczestnictwa w Promocji znajdują się poniżej.
3.2. Uczestnikami Promocji nie mogą być pracownicy i osoby działające na zlecenie Organizatora, jak
również ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo.
3.3. Warunkiem udziału w Promocji jest akceptacja Regulaminu.
3.4. Zgłoszenie do udziału w Promocji jest całkowicie dobrowolne.

4. ZASADY UCZESTNICTWA
4.1 Przez Zgłoszenie rozumiane jest wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza
elektronicznego stanowiącego umowę na prowadzenie Kursu znajdującego się pod następującym
linkiem: 
https://codecool.com/pl/
4.2 Warunkiem poprawnego Zgłoszenia jest podanie prawdziwych danych Uczestnika.
4.3 Wraz z potwierdzeniem zapisu na Kurs zgłaszający otrzyma drogą elektroniczną (na wskazany
przez siebie adres e-mail) dane do przelewu.
4.4 Zawarcie Umowy następuje w momencie wniesienia przez Zgłaszającego całości opłaty za Kurs
w terminie wskazanym w Umowie.
4.5 Brak wniesienia opłaty we wskazanym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z wcześniejszego
Zgłoszenia.
4.6 Po zawarciu Umowy Uczestnik zobowiązany jest przedstawić Organizatorowi numer konta
Revolut. Stanowi on podstawę do wypłaty Nagrody.
5. WYKLUCZENIE Z Promocji
5.1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Promocji Uczestników, a w
skrajnych przypadkach do całkowitego blokowania uczestnictwa w Promocji tych Uczestników,
którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu, a w szczególności:
a) prowadzą działania sprzeczne z prawem, z dobrymi obyczajami, a w szczególności, gdy godzą
swym zachowaniem w interesy osób trzecich,
b) prowadzą działania, co do których zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że mogą one prowadzić
do prób obejścia Regulaminu lub zabezpieczeń i zasad funkcjonowania Promocji,
c) prowadzą działania naruszające uzasadnione interesy ORGANIZATORA.
5.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność wydania Nagrody, wynikającą z
nieprawidłowego podania danych osobowych lub zmiany innych informacji uniemożliwiającej
przekazanie Nagrody (doładowanie karty Revolut).
6. NAGRODY
6.1. Nagrodą jest doładowanie karty Revolut kwotą 1000 złotych
6.2 Doładowania dokonuje Organizator na numer rachunku bankowego Uczestnika prowadzony
przez Revolut.
6.3. Uczestnik nie jest uprawniony do żądania wymiany Nagrody na nagrodę innego rodzaju.
6.4. Uczestnicy Promocji nie mogą przenieść prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie.
8. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
8.1. Reklamacje co do przebiegu Promocji mogą być zgłaszane pisemnie na adres siedziby Codecool:
ul. Ślusarska 9, 30-710 Kraków, w terminie 14 dni od rozstrzygnięcia Promocji (decyduje data
doręczenia reklamacji na powyższy adres). Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie
wywołuje skutków prawnych, co nie pozbawia Uczestnika prawa do dochodzenia roszczeń na drodze
sądowej.
8.2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Promocji.
8.3. Pisemna reklamacja powinna być wysłana z dopiskiem „Revolucyjny Kurs Programowania” oraz
musi zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie
przyczyny reklamacji oraz żądanie Uczestnika.
8.4. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji
Organizatorowi. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym
wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
9.PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
W związku z naszym obowiązkiem wynikającym z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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), określanego jako RODO,

chcielibyśmy poinformować Cię o przetwarzaniu Twoich danych osobowych i zasadach na jakich się
to odbywa. Zapoznaj się z poniższymi informacjami:
9.1. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Organizator. Dane osobowe
będą przetwarzane wyłącznie w celach i w zakresie związanym z Promocją, tj. w celach związanych z
organizacją i przeprowadzeniem Promocji, w tym wydania Nagrody, sprawozdawczością podatkową i
księgową. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych i ich poprawiania oraz żądania
usunięcia tych danych. Administrator danych informuje, że podanie danych jest dobrowolne, ale
niezbędne dla uzyskania Nagród, oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
9.2. Na jakiej podstawie Administrator przetwarza Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe, które prześlesz do nas w wiadomości prywatnej, administrator (Codecool
Poland Sp. z o.o.) będzie przetwarzać dla celów przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Promocji
„Revolucyjny Kurs Programowania”.
9.6 We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych i przysługujących
Ci w związku z tym praw możesz kontaktować się na adres mailowy: hello@codecool.pl
10. REVOLUT
10.1. Promocja nie jest w żaden sposób sponsorowana, popierana ani przeprowadzana przez
Revolut.
10.2. Wszelkie reklamacje i roszczenia związane z Promocją kierowane będą wyłącznie do
Organizatora.
11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
11.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za:
a. problemy w funkcjonowaniu Serwisu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator,
przy zachowaniu należytej staranności, nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec,
w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły
wyższej,
b. brak możliwości dokonania Zgłoszenia przez Uczestnika z przyczyn nie leżących po stronie
Organizatora,
c. czasowe lub stałe zablokowanie strony pod adresem www.codecool.pl
11.2. Organizator Promocji nie ponosi odpowiedzialności za połączenia internetowe, w
szczególności za przerwanie, zawieszenie lub zniekształcenie takiego połączenia mogących
spowodować stratę lub zniszczenie treści Zgłoszenia.
11.3. Organizator oświadcza, że Promocja 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 r. o grach hazardowych (Dz.U.2009.201.1540 z
późn. zm.).
11.4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez
podania przyczyny, jeżeli nie będzie miało to wpływu na prawa nabyte Uczestników. Zmiana
Regulaminu wchodzi w życie po jej ogłoszeniu.
11.11. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Promocji.

