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ZASADY DODAWANIA PUBLIKACJI PROMOCYJNYCH (KUPONÓW) PRZEZ PARTNERÓW 
APLIKACJI MOBILNEJ QPONY 

 

Niniejszy dokument określa Zasady Dodawania Kuponów przez Partnerów w Aplikacji Mobilnej 
oraz na Stronie Internetowej, od dnia 29 października 2019 r. do dnia wyłączenia przez Qpony 
przedmiotowej funkcjonalności, zmiany lud odwołania niniejszych Zasad (dalej: „Zasady”). Kupony 
dodawane przez Partnerów mogą mieć zasięg zarówno ogólnopolski, jak i lokalny. Warunkiem 
korzystania z możliwości dodawania Kuponów w Aplikacji Mobilnej lub na Stronie Internetowej jest 
zapoznanie się z treścią Zasad, ich zaakceptowanie oraz zaakceptowanie wymaganych 
oświadczeń i zgód.  

 
§1 

DEFINICJE 

1. Qpony - Qpony.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-529), przy ul. Dąbrowskiego 79a, 
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000432201, NIP 783-169-
12-00, REGON 302204045, która jest właścicielem oraz podmiotem zarządzającym Aplikacją 
Mobilną. 

2. Aplikacja Mobilna – darmowa aplikacja mobilna „Qpony” (dostępna za pośrednictwem sklepów 
Google Play oraz App Store), umożliwiająca dostęp do Kuponów za pośrednictwem urządzeń 
mobilnych. 

3. Strona Internetowa – darmowa witryna internetowa www.qpony.pl, umożliwiająca 
użytkownikom dostęp do Kuponów za pośrednictwem przeglądarek internetowych. 
 

4. Kupon – materiał promocyjny utworzony przez Partnera, zawierający informację słowno-
graficzną dot. oferowanych przez Partnera lub przez inny podmiot towarów lub usług, 
udostępniany w Aplikacji Mobilnej lub na Stronie Internetowej.  

5. Partner - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, która zamieszcza Kupon 
w Aplikacji Mobilnej lub na Stronie Internetowej. 

 

§2 
ZASADY ZAMIESZCZANIA KUPONÓW 

 
1. Aby zamieścić Kupon Partner musi: 

a. dokonać pobrania Aplikacji Mobilnej za pośrednictwem Google Play lub Apple Store a 
następnie skorzystać ze stosownej funkcjonalności przeznaczonej dla dodania Kuponu 
lub 
Odwiedzić Stronę Internetową a następnie skorzystać ze stosownej funkcjonalności 
przeznaczonej dla dodania Kuponu; 

b. podczas korzystania z funkcjonalności przeznaczonej dla dodania Kuponu Partner powinien 
wypełnić wszystkie pola formularza, w tym w szczególności szczegółowo opisać warunki 
Kuponu oraz podać dane kontaktowe, które umożliwią kontakt w sprawie Kuponu; 
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c. Zaakceptować wszystkie wymagane oświadczenia i zgody, a następnie przesłać zgłoszenie 
Kuponu do akceptacji przez Qpony. 

2. Partner każdorazowo wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Qpony w 
zakresie niezbędnym dla celów prawidłowej publikacji Kuponu, na zasadach określonych w 
Polityce Prywatności Qpony oraz w Załączniku nr 1 do niniejszego dokumentu Zasad (linki do 
wskazanych wyżej dokumentów zamieszczone zostały w treści oświadczeń i zgód 
akceptowanych przez Partnera podczas dodawaniu Kuponu). Dane Partnerów będą zbierane i 
przetwarzane wyłącznie w zakresie podanego adresu e-mail i wyłącznie w celu kontaktu w 
sprawie publikacji dodawanego Kuponu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz 
niezbędne do opublikowania Kuponu, co oznacza, iż odmowa udzielenia całości lub 
którejkolwiek z danych uniemożliwia dodanie Kuponu.  

3. Po dodaniu Kuponu, a przed jego publikacją w Aplikacji Mobilnej lub na Stronie Internetowej, 
treść Kuponu podlega weryfikacji przez Qpony. W żadnym zakresie nie oznacza to przyjęcia 
przez Qpony odpowiedzialności za merytoryczną treść dodanego Kuponu. Ewentualne zmiany 
graficzne lub w redakcji tekstu objętego Kuponu również nie oznaczają przyjęcia takiej 
odpowiedzialności przez Qpony, chyba że zmiany te doprowadziły do zmiany merytorycznej 
treści lub zakresu promocji objętej Kuponem. 

4. Qpony zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji dodanego Kuponu, bez podawania 
uzasadnienia. W szczególności odrzuceniu podlegały będą Kupony obejmujące informacje lub 
promocje nieistniejące lub o niewielkiej wartości dla użytkowników Aplikacji Mobilnej lub Strony 
Internetowej lub nieprawidłowe lub pozbawionego wystarczającej ilości informacji lub 
obejmujące promocje dot.: 
a. Artykułów alkoholowych,  
b. Środków leczniczych lub wyrobów medycznych,  
c. Wyrobów tytoniowych lub im podobnych,  
d. Gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i transakcjach kantorowych.  

5. W przypadku publikacji Kuponu przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną, wymagane 
zgłoszeniem oświadczenia i zgody może złożyć wyłącznie osoba uprawniona do jej 
reprezentacji. Qpony przysługuje prawo do zweryfikowania upoważnienia osoby do działania w 
imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej. W tym celu Qpony może zwrócić się do 
Partnera o przesłanie dodatkowej dokumentacji. W przypadku braku uzupełnienia wymaganej 
przez Qpony dokumentacji, Qpony przysługuje prawo do odmowy publikacji Kuponu Partnera.  

6. Qpony jest uprawniony do usunięcia opublikowanego Kuponu w każdej chwili, choćby w trakcie 
jego obowiązywania, bez podawania przyczyny. W szczególności usunięcie takie nastąpić 
może w przypadku otrzymania skarg lub zażaleń od użytkowników Aplikacji Mobilnej lub Strony 
Internetowej, dotyczących przedmiotowego Kuponu lub w przypadku dostrzeżenia 
nieprawidłowości w opublikowanym Kuponie lub w przypadku dostrzeżenia niskiej konwersji 
wykorzystywania Kuponu przez użytkowników Aplikacji Mobilnej lub Strony Internetowej. 

7. Qpony zastrzega, że Kupony wyświetlane będą tym użytkownikom Urządzeń Mobilnych, którzy: 
1) są użytkownikami Aplikacji Mobilnej, którzy zaakceptowali jej regulamin oraz 2) których 
Urządzenia Mobilne umożliwiają pełną obsługę Aplikacji Mobilnej, w tym są odpowiednio 
skonfigurowane oraz posiadają dostęp do Internetu. 

8. Qpony dokłada wszelkich starań w celu maksymalnego rozpowszechnienia Kuponów w 
Aplikacji Mobilnej i na Stronie Internetowej, nie gwarantuje jednak spełnienia jakichkolwiek 
poziomów wykorzystania ofert, stopni konwersji etc. 

9. Qpony jest uprawniony do dokonywania zmian i modyfikacji w dokonanym zgłoszeniu, w tym 
zmiany redakcji tekstu, załączonej grafiki, tytułu promocji oraz jakichkolwiek innych zmian, które 
nie wpływają na merytoryczną treść dodanej przez Partnera promocji. 

10. Z tytułu zamieszczenia Kuponu, Partnerowi nie jest należne jakiekolwiek wynagrodzenie. 
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11. W funkcjonowaniu Aplikacji Mobilnej lub Strony Internetowej dopuszczalne są awarie, 
prace konserwacyjne i rozwojowe. W przypadku ich wystąpienia, Kupony nie będą dostępne dla 
użytkowników Aplikacji Mobilnej lub Strony Internetowej. 

 

§3 
PRAWA AUTORSKIE 

 
1. Partner oświadcza, że załączona do Kuponu grafika jest dziełem oryginalnym, spełniającym 

kryteria wskazane w treści art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych (Dz. U. nr 24 poz. 83 z późn. zm.). 

2. Partner gwarantuje również, że: 
a. załączona do Kuponu grafika nie narusza praw osób trzecich, w szczególności praw 

własności przemysłowej, praw autorskich lub praw pokrewnych, 
b. przysługujące mu autorskie prawa osobiste i majątkowe do załączonej do Kuponu grafiki nie 
są w żaden sposób ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich. 

3. Partner z chwilą dokonania zgłoszenia Kuponu wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie 
załączonej do Kuponu grafiki przez Qpony celem opublikowania Kuponu w Aplikacji Mobilnej 
lub na Stronie Internetowej. 

§4 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

 
1. Partner oświadcza, że treści zamieszczanych Kuponów w Aplikacji Mobilnej lub na Stronie 

Internetowej nie naruszają obowiązujących przepisów prawa, nie są w jakikolwiek obraźliwe 
oraz że nie naruszają interesów oraz praw osób i podmiotów trzecich.  

2. Partner oświadcza, że dodawane przez niego treści są zgodne z prawdą, zaś opis, charakter i 
zakres promocji objętej dodawanym Kuponem znajduje pokrycie w promocji faktycznie 
świadczonej przez Partnera lub przez inny podmiot. 

3. W przypadku skierowania przeciwko Qpony przez osoby lub podmioty trzecie roszczeń 
związanych z lub wynikających z publikacji Kuponu, Partner zobowiązuje się w tym zakresie 
zwolnić Qpony z odpowiedzialności oraz wstąpić w miejsce Qpony do jakichkolwiek 
postępowań wynikających z takiej przyczyny. 

 
§5 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Zasadami, zastosowanie będą miały postanowienia 

zawarte w Regulaminie Aplikacji Mobilnej lub Strony Internetowej. W sprawach 
nieuregulowanych w wyżej wskazanych dokumentach, zastosowanie będą mieć przepisy 
powszechnie obowiązującego prawa w Polsce. 

2. Qpony przysługuje prawo do wprowadzenia zmian do niniejszych Zasad. Zmiany Zasad 
wchodzą w życie w terminie 7 dni od dnia ich opublikowania w Aplikacji Mobilnej lub na Stronie 
Internetowej. Partner, korzystając z możliwości dodawania Kuponu, akceptuje każdorazowo 
postanowienia Zasad w ich aktualnej wersji.  

3. Treść Zasad będzie udostępniana wszystkim zainteresowanym w siedzibie Qpony. 
4. W przypadku wyłączenia funkcjonalności dodawania Kuponów przez partnerów, do czego 

Qpony uprawniony jest w każdym momencie, Qpony będzie uprawnione do wyłączenia tych 
spośród Kuponów, które obowiązywać miałyby już po wyłączeniu rzeczonej funkcjonalności. 


