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Regulamin Akcji „KLIENCI TMS DLA SZLACHETNEJ PACZKI” (stan na dzień 29.11.2017 r.) 

REGULAMIN AKCJI „KLIENCI TMS DLA SZLACHETNEJ PACZKI” 

(stan na dzień 29.11.2017r.) 

WSTĘP (STRESZCZENIE REGULAMINU) 

1. Akcja „Klienci TMS Dzieciom” odbywa się na Rachunkach realnych i polega na przekazaniu przez 

DM TMS Brokers kwoty 10 000 PLN na rzecz Stowarzyszenia Wiosna, pod warunkiem dokonania 

przez wszystkich Uczestników transakcji o łącznym wolumenie 500 lotów. 

2. Do Akcji Uczestnik używa wszystkich posiadanych w DM TMS Brokers Rachunków. 

3. Akcja trwa od dnia 29 listopada 2017 roku do Zamknięcia Dnia 17 grudnia 2017 roku. 

4. Aby przystąpić do Akcji należy spełnić wszystkie warunki uczestnictwa wskazane w niniejszym 

Regulaminie. 

5. Jeśli w dniu zakończenia Akcji spełniony będzie warunek minimalnego łącznego wolumenu 

transakcji (500 lotów), DM TMS Brokers przekaże 10 000 PLN brutto na rzecz Stowarzyszenia Wiosna, 

prowadzącego projekt „Szlachetna Paczka”. 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Akcja o nazwie „Klienci TMS dla Szlachetnej Paczki” w dalszej części zwana „Akcją” organizowana 

jest na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. 

2. Akcja trwa od dnia 29 listopada 2017 roku do Zamknięcia Dnia 17 grudnia 2017 roku.   

3. Organizatorem Akcji jest Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 

wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy  

w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS 0000204776, numer NIP: 526-27-59-131, zwany dalej „Organizatorem” lub „TMS Brokers”. 

4. Przystępując do Akcji Uczestnik wyraża zgodę na wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu.  

§ 2 

DEFINICJE 

Wymienione w Regulaminie sformułowania należy rozumieć, jako:  

1. Akcja - akcja charytatywna „Klienci TMS dla Szlachetnej Paczki” prowadzona na zasadach 

określonych w Regulaminie, 

2. Regulamin – niniejszy Regulamin Akcji „Klienci TMS dla Szlachetnej Paczki”.  

3. Okres Trwania Akcji – okres od dnia 29 listopada 2017 roku do Zamknięcia Dnia 17 grudnia 2017 

roku. 

4. Okres Przyjmowania Zgłoszeń – okres od dnia 29 listopada 2017 roku do Zamknięcia Dnia 17 

grudnia 2017 roku. 
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5. Dzień Roboczy – dzień w którym Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jest czynna  

i możliwe jest zawieranie transakcji przy użyciu instrumentów finansowych. 

6. Umowa – Umowa Ramowa, przedmiotem której jest świadczenie przez TMS Brokers na rzecz 

Klienta usługi wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych. 

7. Rachunek Maklerski – prowadzony przez TMS Brokers na rzecz Uczestnika rachunek pieniężny  

w walucie PLN w ramach systemu transakcyjnego TMS, otwarty i prowadzony na podstawie Umowy. 

8. Uczestnik – osoba fizyczna lub osoba prawna, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która 

dokonała Kwalifikacji i została dopuszczona przez Organizatora do Akcji. 

9. Kwalifikacja – dokonanie przez Uczestnika rejestracji do Akcji oraz spełnienie wszystkich warunków 

określonych w § 3 ust. 1 Regulaminu. 

10. Osoba Powiązana – osoba korzystająca z tego samego co inny Uczestnik komputera lub 

urządzenia mobilnego, z wykorzystaniem których są zawierane transakcje. 

11. Pełnomocnik – osoba fizyczna, umocowana przez Uczestnika do wykonywania w jego imieniu 

zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na Rachunku Uczestnika. 

12. Dotacja – kwota 10 000 PLN, którą Organizator przekaże jednorazowo na rzecz Stowarzyszenia 

Wiosna prowadzącego projekt Szlachetna Paczka, pod warunkiem określonym w § 6 ust. 2 

Regulaminu. 

13. Lot - standardowa wielkość transakcji na rynkach finansowych. Oznacza 100 000 jednostek waluty 

bazowej lub równowartość 100 000 USD dla indeksów, surowców i kontraktów. 

§ 3 

UCZESTNICY 

1. W Akcji mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne lub prawne, które łącznie spełnią poniższe 

warunki:  

a) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych (osoby fizyczne) lub osobowość prawną 

(osoby prawne), 

b) posiadają rezydencję podatkową w Polsce, 

c) posiadają Rachunek, 

d) prawidłowo wypełniły formularz zgłoszeniowy do Akcji, 

e) nie zostały wykluczone lub niedopuszczone do udziału w Akcji przez Organizatora. 

2. W Akcji mogą brać udział wyłącznie Uczestnicy. 

3. W Akcji nie mogą brać udziału Osoby Powiązane, byli i obecni pracownicy, członkowie władz 

Organizatora wraz z członkami ich najbliższej rodziny, z zastrzeżeniem, że przez najbliższą rodzinę 

uznaje się małżonków, rodziców małżonków, wstępnych, zstępnych oraz inne przysposobione osoby. 
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4. Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia do Akcji lub wykluczenia Uczestnika z Akcji 

w trakcie jego trwania i po jego zakończeniu w przypadku uzasadnionego podejrzenia:  

a) działania Uczestnika wbrew zasadom Akcji opisanym w niniejszym Regulaminie lub 

niezgodnego z celem i przeznaczeniem Akcji, 

b) niezgodnych z zasadami współżycia społecznego, 

c) bycia Osobą Powiązaną w stosunku do innego Uczestnika, 

d) spełniania kryteriów wskazanych w ust 3 powyżej, 

e) wykorzystywania transakcji przeciwstawnych zarówno na Rachunkach własnych, jak  

i działając wspólnie lub w porozumieniu z inną osobą. 

5. O wykluczeniu Uczestnika lub niedopuszczeniu osoby do Akcji decyduje Komisja. 

§4 

ZGŁOSZENIA DO AKCJI I REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W AKCJI 

1. Zgłoszenia do Akcji będą przyjmowane w Okresie Przyjmowania Zgłoszeń. 

2. Osoby chcące przystąpić do Akcji powinny dokonać zgłoszenia przez wypełnienie formularza 

dostępnego na stronie https://www.tms.pl/szlachetna-paczka i zaakceptować Regulamin Akcji. 

3. Przystępując do Akcji Uczestnik podaje:  

a) adres e-mail, 

b) numer Rachunku Maklerskiego, 

4. Osoby chcące przystąpić do Akcji dokonując zgłoszenia akceptuje Regulamin Akcji za 

pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na stronie wskazanej w ust. 2. 

5. Kwalifikacja do Akcji następuje nie później niż w dniu następnym po spełnieniu wszystkich 

warunków Kwalifikacji. 

6. W przypadku podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych zostanie on wykluczony z Akcji lub 

nie zostanie zakwalifikowany lub dopuszczona do Akcji. 

7. Uczestnik Akcji w każdym momencie może przekazać oświadczenie woli o rezygnacji  

z uczestnictwa w Akcji. Oświadczenie woli winno mieć formę elektroniczną i być przesłane z adresu 

email właściwego do korespondencji z posiadaczem Rachunku Maklerskiego. Rezygnacja winna być 

przesłana na adres komisja@tms.pl. 

§ 5 

ZASADY AKCJI 

1. W Akcji automatycznie biorą udział wszystkie Rachunki Maklerskie Uczestnika. 

  

https://www.tms.pl/szlachetna-paczka
mailto:komisja@tms.pl
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§ 6 

PRZEKAZANIE DOTACJI 

1. W ramach Akcji Organizator przekaże jednorazowo 10 000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych) 

na rzecz Stowarzyszenia Wiosna, prowadzącego projekt Szlachetna Paczka. 

2. Warunkiem przekazania dotacji jest dokonanie przez wszystkich Uczestników w Okresie Trwania 

Akcji transakcji o wartości minimum 500 lotów. 

§ 7 

PUBLIKOWANIE WYNIKÓW 

1. W Okresie Trwania Akcji Organizator będzie udostępniał na stronie 

https://www.tms.pl/szlachetna-paczka bieżącą uzyskaną przez wszystkich Uczestników liczbę 

lotów. 

§ 8 

REKLAMACJE UCZESTNIKÓW  

1. Reklamacje związane z przebiegiem Akcji Uczestnicy mogą składać wyłącznie elektronicznie na 

adres e-mail: komisja@tms.pl. 

2. Reklamacja może zostać złożona wyłącznie przez Uczestnika, lub osobę, która nie została 

zakwalifikowana lub dopuszczona do Akcji, lub osobę, która została wykluczona z Akcji. 

3. Reklamacja winna być złożona niezwłocznie po powzięciu informacji o zaistnieniu okoliczności 

budzących zastrzeżenia, w celu umożliwienia rzetelnego rozpatrzenia skargi, nie później jednak niż 30 

Dni Roboczych po zakończeniu Okresu Trwania Akcji.  

4. Reklamacja powinna zawierać: 

a) Imię i nazwisko oraz numer Rachunku odpowiedniego Uczestnika lub osoby, której reklamacja 

dotyczy; 

b) Dokładny opis sytuacji wraz z wyraźnym określeniem żądań Uczestnika lub osoby, której 

reklamacja dotyczy. 

5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję w terminie 30 Dni Roboczych od daty jej otrzymania. 

O wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany drogą mailową na adres poczty 

email podany do kontaktów i właściwy dla danego Rachunku. 

6. Brak przekazania decyzji o wyniku rozpatrzenia reklamacji przez Komisję nie stanowi o jej 

automatycznym uznaniu. 

7. Od decyzji Komisji Uczestnikowi nie służy odwołanie. 

8. Reklamacje dotyczące Akcji nie stanowią reklamacji w rozumieniu Ustawy o rozpatrywaniu 

reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym z dnia 5 sierpnia 2015 roku 

(Dz. U. 2016 poz. 892 z póz. zm.). 

https://www.tms.pl/szlachetna-paczka
mailto:komisja@tms.pl
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§ 9 

KOMISJA  

1. Za prawidłowy przebieg zgłoszeń, przebieg Akcji, publikację wyników, przekazanie Dotacji, 

interpretację postanowień niniejszego Regulaminu, rozpatrywanie reklamacji Uczestników oraz 

rozstrzyganie ewentualnych sporów związanych z Akcją odpowiada stała Komisja ds. Konkursów  

i Promocji działająca w siedzibie Organizatora, zwana Komisją. Komisja może podjąć decyzję  

o wykluczeniu z Akcji Uczestnika, który:  

a) narusza zasady Akcji, określone niniejszym Regulaminem, 

b) postępuje wbrew zasadom współżycia społecznego, 

c) wykorzystuje transakcje przeciwstawne zarówno na Rachunkach własnych, jak i działając 

wspólnie lub w porozumieniu z inną osobą, 

d) zarządza Rachunkami należącymi do innych osób. 

§ 10 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Uczestnik może odstąpić od udziału w Akcji w każdym czasie poprzez złożenie oświadczenia woli  

w formie maila przesłanego na adres komisja@tms.pl. Oświadczenie woli powinno zawierać imię  

i nazwisko Uczestnika oraz treść „Niniejszym oświadczam, iż rezygnuję z uczestnictwa w Akcji 

„KLIENCI TMS DLA SZLACHETNEJ PACZKI”. 

2. Organizator może dokonywać zmian Regulaminu z ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny uznaje 

się: 

a) wprowadzenie nowych lub zmianę powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących 

usług świadczonych przez Organizatora na podstawie niniejszego Regulaminu, 

b) zmiany lub pojawienie się nowych interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa 

na skutek orzeczeń sadów albo decyzji, rekomendacji lub zaleceń Narodowego Banku Polskiego, 

Komisji Nadzoru Finansowego lub innych organów władzy i administracji publicznej wpływających 

na usługi świadczone przez Organizatora na podstawie niniejszego Regulaminu, 

c) dostosowanie produktów i usług świadczonych przez Organizatora na podstawie niniejszego 

Regulaminu do warunków rynkowych, 

d) dostosowanie produktów i usług do zmian wprowadzanych w funkcjonującym systemie 

informatycznym wpływających na usługi świadczone przez Organizatora na podstawie niniejszego 

Regulaminu, 

e) rozszerzenie lub zmianę funkcjonalności usług świadczonych przez Organizatora na podstawie 

niniejszego Regulaminu. 

2. Organizator może dokonywać korekt oczywistych omyłek pisarskich, jakie mogą znaleźć się  

w Regulaminie Akcji. Dokonanie korekty nie stanowi zmiany Regulaminu Akcji.  

mailto:komisja@tms.pl
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3. Po wywieszeniu zmian w Regulaminie Akcji Uczestnik ma prawo odstąpić od udziału w Akcji.  

O swojej decyzji Uczestnik musi powiadomić Organizatora przed wejściem w życie nowych zasad 

Regulaminu Akcji. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub przysporzenie, które mogłyby mieć miejsce 

w sytuacji rozliczenia kwoty podatku w sposób inny niż wynikający wprost z Ustawy o podatku 

dochodowym od osób fizycznych.  

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy bądź opóźnienia w działaniu 

platform transakcyjnych powstałe z przyczyn leżących po stronie osób trzecich, za działalność których 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności lub pozostające poza kontrolą Organizatora.  

6. Organizator może zakończyć niniejszą Akcję w terminie 5 dni od dnia poinformowania Uczestników 

o swojej decyzji. O decyzji Organizator poinformuje Uczestników poprzez umieszczenie stosownej 

informacji na stronie internetowej Akcji. 

7. Poprzez udział w Akcji Uczestnik oraz każdy z Pełnomocników, wyraża zgodę na:  

a) przetwarzanie swoich danych osobowych przez DM TMS Brokers S.A. z siedzibą przy ulicy Złotej 

59, 00120 Warszawa na podstawie  ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883 z pozn. zm.), w związku  

z uczestnictwem w Akcji. Administratorem danych jest DM TMS Brokers S.A. z siedzibą  

w Warszawie przy ulicy Złotej 59, 00-120 Warszawa. Dane będą przetwarzane w celu 1) 

uczestniczenia w Akcji, 2) obsługi Rachunku Maklerskiego oraz 3) w prawnie usprawiedliwionych 

celach administratora danych osobowych, którymi będą marketing produktów własnych DM TMS 

Brokers S.A. oraz dochodzenie ewentualnych roszczeń wynikających z udziału w Akcji. W prawnie 

usprawiedliwionych celach administratora dane osobowe przetwarzane będą bezterminowo. 

Dane osobowe nie będą udostępniane żadnym odbiorcom. Zgoda jest dobrowolna i może być 

odwołana w każdym czasie, jednak nie udzielając jej albo ją odwołując Uczestnik zostaje 

automatycznie wykluczony z Akcji.  

b) używanie przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą przy ulicy Złotej 59, 00-120 

Warszawa, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jestem użytkownikiem, dla celów 

marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo 

telekomunikacyjne (Dz. U. 2004 nr 171 poz. 1800 z póz. zm.). Zgoda udzielona jest dobrowolnie i 

może zostać w każdej chwili odwołana.  

c) przesyłanie przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą przy ulicy Złotej 59, 00-120 

Warszawa informacji handlowych, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym  

w szczególności na podany przeze mnie adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 12 lipca 2002 r. o 

świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204  z póz. zm.). Zgoda udzielona 

jest dobrowolnie i może zostać w każdej chwili odwołana.  

8. Uczestnik podaje swoje dane osobowe dobrowolnie. Uczestnik oraz Pełnomocnik został 

poinstruowany o możliwości wglądu w swoje dane osobowe oraz o prawie do ich zmiany. 

9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają postanowienia 

Regulaminu korzystania z systemów transakcyjnych oferowanych przez TMS Brokers. 


