
 
REGULAMIN PROMOCJI SKIEROWANEJ DO PRACOWNIKÓW 

POCZTY POLSKIEJ S.A. i POCZTA POLSKA USŁUGI CYFROWE sp. z o.o. 
 

 

§ 1. Postanowienia wstępne 

1. Organizatorem niniejszej promocji jest Poczta  Polska  Usługi  Cyfrowe  Sp.  z o.o. z  siedzibą w   

Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 02-685 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział  Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000425263, kapitał zakładowy 11.000.000,00 zł 

(w całości wpłacony), NIP 525-25-33-454 („PPUC”, „Envelo”, „Organizator”). 

2. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu Promocji („Regulamin”). 

3. Promocja skierowana jest wyłącznie do Uczestników będących konsumentami w rozumieniu ustawy 

z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny oraz będących pracownikami Poczty Polskiej S.A. lub Poczty 

Polskiej Usługi Cyfrowe Sp. z o.o. 

4. Promocja obowiązuje w okresie od dn. 09.08.2019 r. godz. 00:00 do 31.12.2020 r. godz. 23:59, przy 

czym Organizator zastrzega sobie prawo jej wcześniejszego zakończenia. O wcześniejszym 

zakończeniu Promocji Organizator powiadomi Uczestników drogą mailową lub na stronach 

wewnętrznych (Intranet) spółek Poczta Polska S.A., Poczta Polska Usługi Cyfrowe Sp. z o.o. 

 

§ 2. Definicje 

Pojęciom używanym w niniejszym Regulaminie z wielkich liter nadaje się następujące znaczenie: 

1. Pracownik / Uczestnik - osoba, którą łączy stosunek pracy lub posiada umowę zlecenie lub umowę o 

dzieło lub współpracująca na podstawie innej umowy z co najmniej jednym z następujących 

podmiotów: Poczta Polska S.A., Poczta Polska Usługi Cyfrowe Sp. z o.o. i posiadająca indywidualny, 

dedykowany adres mailowy w domenie @poczta-polska.pl lub  @ppuc.pl/@envelo.pl, zainteresowana 

skorzystaniem z jednej z Usług oferowanych w ramach Promocji. 

2. Promocja - opisana niniejszym Regulaminem akcja promocyjna neokartki i neopaczki, organizowana 

przez PPUC i kierowana do Uczestników. 

3. Regulamin – niniejszy Regulamin Promocji. 

4. Usługa – jedna z usług świadczonych przez PPUC: neokartka, neopaczka; każda z usług jest świadczona 

zgodnie z jej Regulaminem Usługi oraz zgodnie z obowiązującym Regulaminem korzystania ze Skrzynki 

Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo.  

5. Regulaminy Usług – aktualne Regulaminy usług neokartka i neopaczka zamieszczone na stronach 

https://www.envelo.pl/pomoc/cenniki-i-regulaminy/regulaminy/. 

6. Cenniki Usług - aktualne Cenniki usług neokartka i neopaczka zamieszczone na stronach 

https://www.envelo.pl/pomoc/cenniki-i-regulaminy/cenniki/. 
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7. Regulaminu korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo – 

Regulamin korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo 

dostępny na stronach https://www.envelo.pl/pomoc/cenniki-i-regulaminy/regulaminy. 

8. Kod – kod promocyjny, który wpisany w trakcie procesu płatności za Usługi w ramach Platformy Envelo 

obniża cenę końcową Usługi zgodnie z warunkami Promocji. 

9. Obowiązywanie Promocji – okres, w którym należy dokonać opłaty za Usługę z użyciem Kodu 

10. BOK – Biuro Obsługi Klienta Organizatora dostępne pod adresem bok@ppuc.pl oraz pod nr telefonu 

+48 22 276 28 28 w dni robocze w godz. 9.00-15.00 

 

§ 3. Warunki skorzystania z Promocji 

1. Warunkiem skorzystania przez Uczestnika z oferty w ramach Promocji jest: 

a. Zawarcie w terminie obowiązywania Promocji umowy  o zakup neokartki lub neopaczki poprzez 

Platformę Envelo, w tym akceptacja aktualnego odpowiednio Regulaminu świadczenia usługi 

neokartka w ramach Envelo, Regulaminu świadczenia usługi neopaczka w ramach Envelo. 

b. Wpisanie, w trakcie zawierania umowy  o zakup Usługi poprzez Platformę Envelo, odpowiedniego 

Kodu promocyjnego.  

2. Skorzystanie z Promocji jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz Regulaminów 

Usług i Regulaminu korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę 

Envelo . 

3. Promocja nie łączy się z innymi ofertami promocyjnymi ani rabatami. 

4. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zwrotu Kodu promocyjnego ani do otrzymania za 

niewykorzystany Kod promocyjny równowartości w formie ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego. 

 

§ 4. Przysługujące Uczestnikom zniżki z tytułu Promocji 

Z tytułu skorzystania z niniejszej oferty w ramach Promocji Uczestnikom przysługują zniżki: 

1. Neokartka: rabat 25% od obowiązującej ceny standardowej Usługi określonej w Cenniku 

a. rabatem objęte są wszystkie oferowane aktualnie typy neokartek, przy czym Kod promocyjny na 

neokartkę dotyczy wszystkich neokartek opłaconych przez Uczestnika z wykorzystaniem Kodu w 

okresie obowiązywania Promocji 

b. Kod promocyjny pozwala na wysłanie dowolnej liczby neokartek w okresie obowiązywania 

Promocji 

c. Kod promocyjny zostanie przekazany wraz z informacją o Promocji; dostępny będzie również w 

BOK Organizatora (bok@ppuc.pl) 

2. Neopaczka: rabat 10% od obowiązującej ceny standardowej Usługi określonej w Cenniku 

a. rabatem objęte są wszystkie oferowane aktualnie typy neopaczek wraz z usługami dodatkowymi 

(z wyłączeniem usług dodatkowych, które zamawiane są po dokonaniu opłaty za neopaczkę), przy 

czym jeden Kod promocyjny na neopaczkę dotyczy zakupu jednej neopaczki 
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b. rabatem nie są objęte żadne opłaty, które zostały naliczone po dokonaniu opłaty za neopaczkę 

(np. przekierowanie)  

c. Kody promocyjne przekazywane są po zgłoszeniu do BOK Organizatora (bok@ppuc.pl) 

d. zgłoszenie przez Uczestnika prośby o Kod promocyjny na neopaczkę może nastąpić wyłącznie z 

adresu email w domenie @poczta-polska.pl lub @ppuc.pl/@envelo.pl i oznacza akceptację 

niniejszego Regulaminu, Regulaminu Usługi oraz Regulamin korzystania ze Skrzynki Envelo i 

niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę.  

e. każdy z Uczestników może otrzymać maksymalnie 10 (dziesięć) Kodów promocyjnych miesięcznie; 

Kody promocyjne ważne są do końca danego miesiąca kalendarzowego 

f. kody rabatowe przekazywane są tylko i wyłącznie w formie listu elektronicznego wysłanego na 

adresy mailowe w domenie @poczta-polska.pl lub  @ppuc.pl/@envelo.pl (maksymalnie 10 kodów 

rabatowych miesięcznie na jeden adres email) 

 

§ 5. Realizacja Promocji 

1. Zakup i realizacja Usług zakupionych w ramach Promocji realizowane są zgodnie z Regulaminem 

korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę i Regulaminami Usług 

zamieszczonymi na stronach https://www.envelo.pl/pomoc/cenniki-i-regulaminy/cenniki/ 

aktualnych na dzień zakupu: 

a. Neokartka: Regulamin świadczenia usługi neokartka w ramach Envelo 

b. Neopaczka: Regulamin świadczenia usługi neopaczka w ramach Envelo  

2. Reklamacje związane z realizacją Usług należy zgłaszać zgodnie z zapisami w Regulaminach Usług. 

3. Ewentualne zwroty opłat za Usługi zakupione w ramach Promocji (np. w wyniku reklamacji) odbywają 

się na zasadach opisanych w Regulaminach Usług i do wysokości rzeczywiście przez Uczestnika 

poniesionej zgodnie z rozstrzygnięciem reklamacji. 

4. Uczestnik ma prawo do nieskorzystania z przesłanego Kodu promocyjnego. 

5. Organizator zapewni Uczestnikom pomoc w zakresie problemów technicznych, pytań i wątpliwości 

związanych z działaniem Promocji. 

6. Uczestnik jest uprawniony do składania reklamacji dotyczących działania Promocji zgodnie z zasadami 

określonymi w Regulaminie danej Usługi. 

7. Pytania oraz uwagi związane z Promocją należy zgłaszać mailowo lub telefonicznie do BOK 

(bok@ppuc.pl, +48 22 276 28 28). 

 

§ 6. Zakaz działań bezprawnych 

1. Kodów promocyjnych nie można udostępniać osobom trzecim. 

2. W przypadku stwierdzenia wykorzystania Kodu niezgodnie z Regulaminem (np. przez osobę 

nieupoważnioną), Organizator ma prawo naliczyć osobie, która otrzymała niepoprawnie 

wykorzystany Kod, opłatę w wysokości będącej różnicą opłaty pomiędzy opłatą standardową 

wynikającą z Cennika Usługi a opłatą wniesioną po użyciu Kodu. 
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§ 7. Dane osobowe 

1. Administratorem danych osobowych podanych w związku z korzystaniem z Promocji jest PPUC - 

Poczta Polska Usługi Cyfrowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 02-685 

Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000425263, NIP 525-25-33-454, Regon 146182054, o 

kapitale zakładowym 11 000 000 zł (w całości wpłaconym). 

2. Administratorem danych osobowych w zakresie usług pocztowych jest Poczta Polska Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, wpisana do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. 

Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000334972, NIP 525-000-73-13, REGON 010684960, z kapitałem zakładowym w wysokości 

774.140.000,00 złotych, opłaconym w całości. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane przez PPUC w celu realizacji Promocji oraz realizacji Usług. 

4. Aby skorzystać z Promocji dla usługi neopaczka (otrzymać Kod promocyjny) konieczne jest podanie 

swoich danych osobowych; podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do 

skorzystania z Promocji. 

5. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przy świadczeniu przez PPUC 

Usług (dotyczące również korzystania z Usług w ramach Promocji) zostały przedstawione w 

dokumencie Polityka prywatności dostępnym pod adresem internetowym 

https://www.envelo.pl/pomoc/bezpieczenstwo-danych-osobowych/polityka-prywatnosci/ 

 

§ 8. Regulamin Promocji 

Treść Regulaminu Promocji dostępna jest nieodpłatnie w BOK (bok@ppuc.pl) w postaci pozwalającej na 

jego utrwalanie, przechowywanie i odtwarzanie (tj. w formacie pliku PDF); Organizator na życzenie prześle 

Uczestnikowi kopię Regulaminu w postaci elektronicznej na wskazany przez niego adres poczty 

elektronicznej w domenie @poczta-polska.pl lub oraz @ppuc.pl/@envelo.pl. 

 

§ 9. Postanowienia końcowe 

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 15.08.2019 r. 
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