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                                    Regulamin Akcji „Trejdoo rozdaje prezenty” 

 

Regulamin Akcji „Trejdoo rozdaje prezenty” 

1. Organizatorem Akcji „Trejdoo rozdaje prezenty” jest Igoria Trade Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. 

Puławska 111A/109, 02-707 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem 0000385303, o kapitale zakładowym w wysokości 1.350.000,10 PLN, NIP 5252507681, REGON 

142942858 właściciel platformy transakcyjnej Trejdoo.com (Organizator). 

2. Akcja „Trejdoo rozdaje prezenty” adresowana jest zarówno do przedsiębiorców jak i osób fizycznych, którzy nie są 

klientami Trejdoo - nie są zarejestrowani w bazie Trejdoo i nie wykonali żadnej transakcji na platformie transakcyjnej 

wymiany walut Trejdoo lub są zarejestrowani w bazie Trejdoo, ale nie wykonali żadnej transakcji do dnia rozpoczęcia 

akcji „Trejdoo rozdaje prezenty” (Uczestnicy).  

3. Akcja „Trejdoo rozdaje prezenty”  trwać będzie od 8 grudnia 2014 roku do 19 grudnia 2014 roku lub do wyczerpania 

zapasów prezentów przewidzianych przez Organizatora na potrzeby niniejszej akcji. Pod uwagę brana będzie data 

rejestracji i wykonania pierwszej transakcji wymiany walut na platformie transakcyjnej Trejdoo w odniesieniu do tych 

klientów, którzy w czasie trwania Akcji „Trejdoo rozdaje prezenty”’ zarejestrowali się na platformie Trejdoo i wykonali 

pierwszą transakcję wymiany walut, a w odniesieniu do tych klientów, którzy przed rozpoczęciem Akcji „Trejdoo 

rozdaje prezenty” zarejestrowali się na platformie transakcyjnej Trejdoo, data wykonania pierwszej transakcji 

wymiany walut na platformie transakcyjnej Trejdoo. 

4. Akcja „Trejdoo rozdaje prezenty”  polega na możliwości otrzymania przez Uczestnika prezentu w postaci Bonu 

Sodexo o wartości 100,00 zł za każdą wymienioną kwotę 10.000,00 zł na platformie transakcyjnej Trejdoo podczas 

pierwszej transakcji w czasie trwania akcji. W przypadku wymiany przez Uczestnika w okresie Akcji „Trejdoo rozdaje 

prezenty” kwoty większej niż 10.000,00 zł podczas pierwszej transakcji, Uczestnik ma możliwość otrzymania 

prezentu, o którym mowa w pkt 4 za każdą wielokrotność kwoty 10.000,00 zł wymienionej na platformie transakcyjnej 

wymiany walut Trejdoo, lecz nie większą niż 60.000,00 zł, co upoważnia do otrzymania maksymalnie Bonów Sodexo 

o wartości 600,00 zł.   

5. Uczestnik może również wymienić inną walutę na równowartość 10.000,00 zł podczas pierwszej transakcji na 

platformie transakcyjnej Trejdoo w czasie trwania akcji. Równowartość ta zostanie przeliczona wg średniego kursu 

NBP danej waluty obowiązującego w dniu wykonania transakcji.  

6. Ilość prezentów o których mowa w pkt 4. przewidziana przez Organizatora na potrzeby Akcji „Trejdoo rozdaje 

prezenty” to 20 szt. 

7. Prezent, o którym mowa w pkt 4. jest do wykorzystania na dowolne zakupy. Lista punktów akceptujących Bony 

Sodexo dostępna jest na stronie: https://dlaciebie.sodexo.pl/kupony/  

8. Prezent, o którym mowa w pkt 4. przyznawany będzie Uczestnikom przez Organizatora na podstawie kolejności 

wykonania pierwszej transakcji przekraczającej 10.000,00 zł przez Uczestnika w czasie trwania Akcji „Trejdoo rozdaje 

prezenty”. 

9. Wysłanie prezentów nastąpi do 15 stycznia 2015 roku listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru za 

pośrednictwem Poczty Polskiej. 

10. Dane osobowe Uczestników uzyskane w związku z organizacją i przeprowadzeniem sprzedaży premiowej będą 

przetwarzane wyłącznie w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem sprzedaży premiowej. Dane 

osobowe Uczestników przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z 29.08.1997r. o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami). Administratorem danych osobowych 

udostępnionych przez ww. osoby będzie Organizator. Administrator danych może powierzyć innemu podmiotowi na 

zasadach przewidzianych w przepisie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, w drodze umowy zawartej na 

piśmie, przetwarzanie danych osobowych w celach i w zakresie związanym z organizacją i przeprowadzeniem 

sprzedaży premiowej. Podanie danych osobowych w sprzedaży premiowej ma charakter  dobrowolny. Osobom 

udostępniającym dane przysługuje prawo do wglądu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. 

https://dlaciebie.sodexo.pl/kupony/

