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Regulamin dot. przyznania nagród specjalnych zgłoszonych w serwisie Imagine 

with Orange w kategorii Mobilne Finanse 

- dla najbardziej popularnego pomysłu zgłoszonego z Polski 

PREAMBUŁA 

Orange S.A. France udostępnia witrynę internetową Imagine with Orange, na której 

użytkownicy z różnych stron świata mogą zgłaszać pomysły w kategorii Mobilne 

Finanse, na zasadach przedstawionych w Regulaminie serwisu Imagine with Orange 

zamieszczonym na stronie o adresie URL imagine.orange.com. oraz biorą udział w 

konkursie Imagine with Orange. 

 

Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (02-326), przy Al. Jerozolimskich 160, 

wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. 

Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000010681, 

NIP: 5260250995, z kapitałem zakładowym w wysokości 3.937.072.437,00 zł wpłaconym 

w całości (dalej: „Orange Polska”)  

pragnie przekazać nagrodę specjalną za najbardziej popularne pomysły zamieszczone w 

witrynie Imagine with Orange zgłoszone z Polski w kategorii Mobilne Finanse - na 

zasadach przewidzianych w niniejszym Regulaminie przyznawania nagród specjalnych 

(dalej: „Regulamin przyznawania nagród specjalnych”). 

§ I Zasady ogólne 

1. Zgłoszenia użytkowników i pomysłów  Imagine with Orange obywają się wyłącznie 

na zasadach ustalonych w Regulaminie serwisu oraz biorą udział konkursie Imagine 

with Orange wyłącznie na zasadach ustalonych w Regulaminie tego konkursu. 

Regulaminy te są dostępne na stronie internetowej o adresie URL imagine.orange.com. 

Organizatorem serwisu i konkursu Imagine with Orange jest Orange S.A. France. 

2. Niniejszy Regulamin dot. przyznania nagród specjalnych zgłoszonych w serwisie 

Imagine with Orange w kategorii Mobilne Finanse - dla najbardziej 

popularnego pomysłu zgłoszonego z Polski jest niezależny od Regulaminu serwisu 

i Regulaminu konkursu Imagine with Orange, w szczególności Regulamin dot. 

przyznania nagród specjalnych nie może być interpretowany jako zmiana lub 

uzupełnienie Regulaminu serwisu lub Regulaminu konkursu Imagine with Orange, a 

także nie stanowi przejęcia zobowiązań organizatora Imagine with Orange przez 

Orange Polska.  

§ II Nagrody specjalne dla najbardziej popularnego pomysłu zgłoszonego z 

Polski  

1. Niezależnie od zasad i nagród ustalonych przez organizatora dla konkursu Imagine 

with Orange, Orange Polska zobowiązuje się do przekazania 5 (pięciu) nagród 

specjalnych, przeznaczonych dla autorów, osób fizycznych posiadających pełną 

zdolność do czynności prawnych lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych 

(wiek min. 13 lat), będących rezydentami posiadającymi obywatelstwo polskie, 

zgłaszających najbardziej popularne pomysły zamieszczone w serwisie  Imagine with 

Orange z Polski. Nagrody specjalne przekazane dla najpopularniejszych pomysłów z 

Polski w żaden sposób nie wpływają na ocenę projektów w ramach konkursu Imagine 

with Orange. 

2. Orange Polska jest fundatorem 5 (pięciu) nagród w wysokości brutto 222 zł. 

(słownie: dwieście dwadzieścia dwa złote). Zgodnie z przepisami ustawy o podatku 

dochodowym od osób fizycznych nagroda pieniężna przekazana autorom najbardziej 
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popularnych pomysłów zamieszczonych w serwisie  Imagine with Orange z Polski 

stanowi wygraną w konkursie podlegająca opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem 

dochodowym w wysokości 10% wygranej. Orange Polska jako organizator jako 

płatnik podatku potrąci kwotę należnego podatku z kwoty nagrody specjalnej i 

przekaże ją na konto właściwego urzędu skarbowego. Zgodnie z powyższym, kwota 

nagród przekazywana autorom najbardziej popularnych pomysły zamieszczonych w 

serwisie  Imagine with Orange z Polski, po potrąceniu kwoty podatku będzie 

wynosiła 200 zł. (słownie dwieście złotych). 

3. Nagrody specjalne dla autorów najbardziej popularnych pomysłów zamieszczonych w 

serwisie  Imagine with Orange z Polski są przyznawane na następujących zasadach: 

a. nagrody specjalne są przyznawane autorom pomysłów zgłaszanych z Polski, które 

otrzymały największą ilość głosów (support) w serwisie Imagine with Orange. 

Jedna osoba (autor) może otrzymać tylko jedną nagrodę specjalną, co oznacza, że 

jeżeli autorem kilku projektów, które otrzymały największą ilość głosów, jest ta 

sama osoba, kolejną nagrodę specjalną otrzymuje autor kolejnego pod względem 

liczby głosów projektu (szóstego, siódmego, itd.). 

b. ilość głosów jest liczona od dnia uruchomienia serwisu Imagine with Orange 

kategorii Mobilne Finanse do dnia 2 lipca 2015 włącznie. 

c. autorzy pomysłów, którzy otrzymali największą ilość głosów zostaną powiadomieni  

na stronie o adresie URL imagine.orange.com o przyznaniu nagrody specjalnej. W 

terminie 7 dni kalendarzowych od publikacji powiadomienia o przyznaniu nagrody 

specjalnej, autor nagrodzonego pomysłu jest zobowiązany do przesłania na adres 

e-mail podany w powiadomieniu, informacji o przyjęciu nagrody specjalnej oraz 

podania danych wymaganych do przekazania nagrody specjalnej (w szczególności 

numeru konta bankowego prowadzonego przez mBank SA Oddział Bankowości 

Mobilnej w Łodzi pod marką Orange Finanse, zgodnie z pkt d. poniżej) oraz 

podania danych wymaganych do rozliczenia podatkowego, a także zgody na 

publikację informacji o autorze jako laureacie nagrody specjalnej Orange Polska 

na stronach serwisu Imagine with Orange. Nie przekazanie wymaganych 

danych i informacji w terminie 7 dni kalendarzowych od publikacji powiadomienia 

o przyznaniu nagrody specjalnej oznacza rezygnację przez autora pomysłu z 

nagrody specjalnej dla najbardziej popularnych pomysłów zamieszczonych w 

serwisie  Imagine with Orange z Polski. 

d. Nagroda specjalna może być wypłacona wyłącznie w formie przelewu na konto 

osobiste (konto bankowe prowadzone przez mBank SA Oddział Bankowości 

Mobilnej w Łodzi prowadzone pod markę Orange Finanse) założone przez 

zdobywcę nagrody specjalnej. Warunkiem koniecznym dla otrzymania nagrody 

specjalnej jest założenie, max. w terminie 7 dni roboczych od publikacji 

powiadomienia o przyznaniu nagrody, przez zdobywcę nagrody specjalnej, konta 

konta bankowego prowadzonego przez mBank SA Oddział Bankowości Mobilnej w 

Łodzi pod marką Orange Finanse oraz przekazanie Orange Polska numeru konta 

osobistego laureata (konto osobiste lub konto osobiste 13+ są rachunkami 

internetowymi, ich założenie jest bezpłatne, szczegółowe informacje nt. usług 

dostępne są na stronie o adresie URL: www.orangefinanse.com). 

§ III DANE OSOBOWE 

1. Administratorem danych osobowych autorów najbardziej popularnych pomysłów 

zamieszczonych w serwisie  Imagine with Orange z Polski jest Orange Polska. Dane 

osobowe będą przetwarzane przez Orange Polska w zakresie niezbędnym dla 

przyznania nagród specjalnych ufundowanych przez Orange Polska (w zakresie i 
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celach związanych z przeprowadzeniem konkursu, w tym przekazania i rozliczenia 

podatkowego nagród oraz ogłaszania jego wyników), zgodnie z przepisami 

dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności przepisami ustawy o 

ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz. U. 2002 

r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).  

2. Autorom najbardziej popularnych pomysłów zamieszczonych w serwisie  Imagine 

with Orange z Polski przysługuje prawo wglądu do treści dotyczących ich danych 

oraz prawo ich poprawiania. 

3. Podanie danych w ramach korespondencji e-mail potwierdzającej przyjęcie nagrody 

specjalnej jest dobrowolne, jednak niezbędne do uzyskania nagrody specjalnej.  

§ IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Prawem właściwym dla interpretacji niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. 

  


