OGÓLNE WARUNKI BONUSU
z dnia 03 marca 2022 roku

§1
Definicje
Na potrzeby niniejszego Regulaminu, przyjmuje się, że użyte w Regulaminie określenia należy
interpretować zgodnie z definicjami przyjętymi poniżej:
1. Regulamin – niniejsze Ogólne Warunki Bonusu z dnia 03 marca 2022 roku;
2. Bonus – wszelkie środki pieniężne przekazane na Konto Bonusowe przez Organizatora, w tym
środki pieniężne pochodzące z voucherów, oraz środki pieniężne uzyskane z obrotu takimi
środkami, z których Klient ma prawo korzystać zgodnie w warunkami przyznanego Bonusu.
3. Organizator – STS S.A. z siedzibą w Katowicach, adres: ul. Porcelanowa 8, 40-246 Katowice,
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000829716, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w
Katowicach, Wydział VIII Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 4.486.000 zł w
całości opłacony, NIP: 6422187001.
4. Akcje Marketingowe – wszystkie akcje promocyjne i marketingowe organizowane przez
Organizatora na stronie www.sts.pl, w ramach których Klient ma prawo do otrzymania Bonusu
oraz wszelkie inne zdarzenia inicjowane przez Organizatora, na podstawie których Klient
uzyskał Bonus, w tym w zakresie komunikacji wewnętrznej pomiędzy Klientem a
Organizatorem;
5. Klient – każda pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada Konto do zawierania zakładów
wzajemnych, założone zgodnie z Regulaminem Gry Organizatora.
6. Regulamin Gry – Regulamin Internetowych Zakładów Bukmacherskich Organizatora
7. Konto – konto założone przez Klienta na stronie www.sts.pl.
8. Konto Bonusowe – subkonto w ramach Konta Klienta na które Organizator przekazuje środki
pieniężne z tytułu Bonusu, służące do zawierania zakładów wzajemnych w ramach Akcji
Marketingowych, w celu spełnienia warunków korzystania z Bonusów.
9. Konto Depozytowe – subkonto w ramach Konta Klienta na które Klient ma prawo między
innymi przelać środki pieniężne po spełnieniu warunków Korzystania z Bonusów, z prawem do
przelewu znajdujących się na nim środków pieniężnych na rachunek osobisty Klienta.
§2
Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa ogólne zasady korzystania z Bonusów, które są przyznawane w ramach Akcji
Marketingowych Organizatora.
2. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do wszystkich Akcji Marketingowych Organizatora w
ramach których przyznawane są Klientowi Bonusy, chyba że postanowienia odrębnych
regulaminów na podstawie których przeprowadzana jest Akcja Marketingowa stanowią
inaczej.
3. Treść Regulaminu jest udostępniona na stronie www.sts.pl oraz w siedzibie Organizatora.
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§3
Zasady korzystania z Bonusu
Wszelkie środki pieniężne przekazywane tytułem Bonusu, jak również wszelkie wygrane
uzyskane przez Klienta ze środków pochodzących z Bonusu stają się własnością Klienta, po
spełnieniu łącznie następujących warunków:
(a) środki z Bonusów mogą być wykorzystane wyłącznie w celu zawierania zakładów
wzajemnych u Organizatora,
(b) Klient utrzyma Aktywność, przez którą rozumie się zawieranie przez Klienta zakładu/
zakładów wzajemnych w ramach Konta Klienta z wykorzystaniem środków Klienta
przypisanych do Konta Depozytowego i/lub Bonusowego Klienta w odstępach czasu nie
dłuższych niż 30 następujących po sobie dni pomiędzy zawarciem poszczególnych
zakładów wzajemnych;
(c) środki z Bonusu zostaną wykorzystane do zawarcia zakładów wzajemnych (z
wyłączeniem Zakładów Specjalnych – „HIT DNIA”) za łączną ̨ stawkę ̨ poprawnie
wytypowanych zakładów odpowiadającą trzykrotności otrzymanego Bonusu, z
minimalnym kursem całkowitym wynoszącym 1,91. Do obrotu nie są zaliczane kupony:
Maxikombi, Zakład bezpieczny, Betgames oraz kupony wypłacone za pomocą opcji Cashout,
(d) po rozstrzygnięciu wszystkich zakładów zawartych w ramach Konta Bonusowego, na
koniec okresu o którym mowa w lit. (b) powyżej, saldo Konta Bonusowego jest wyższe
niż 2 zł.
Po spełnieniu łącznie warunków określonych w ust. 1, Klienta ma prawo do przelewu środków
z Konta Bonusowego na Konto Depozytowego.
W przypadku niespełnienia warunku określonego w ust. 1 lit. (b), w pierwszym dniu
następującym po upływie okresu, o którym mowa ust. 1 lit. (b), Organizatorowi przysługuje
uprawnienie do cofnięcia Klientowi wszystkich środków pieniężnych przekazanych na Konto
Bonusowe w ramach Bonusu, w tym środków pieniężnych uzyskanych z obrotu takimi
środkami.
W okresie korzystania z Bonusu o którym mowa w ust. 1 lit. (b), wszelkie wypłaty środków
pieniężnych z tytułu wygranych zakładów przez Klienta na Konto Depozytowe mają charakter
warunkowy, tzn. możliwe są po łącznym spełnieniu warunków określonych w ust. 1.
Klient nie jest uprawniony do przeniesienia środków pieniężnych z Bonusu, jak również
wszelkich praw do Bonusu na osobę trzecią ani wymiany środków na ich równowartość w
gotówce.
§4
Przetwarzanie danych osobowych
Dane osobowe Klientów są przetwarzane na podstawie przepisów powszechnie
obowiązującego prawa z zakresu ochrony danych osobowych, w tym zwłaszcza rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Administratorem danych osobowych Klientów jest Organizator.
Organizator przetwarza dane Klientów podane w formularzu rejestracyjnym do zakładania
Konta.
Klient może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, żądać ich
poprawiania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu, żądania ograniczenia przetwarzania, a także

do ich przenoszenia. W przypadku uznania przez Klienta, że jego dane osobowe są
przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa Klient ma prawo wnieść skargę do organu
nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
5. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych określone są w Polityce Prywatności
STS znajdującej się na stronie internetowej www.sts.pl.
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§5
Postanowienia końcowe
Regulamin wchodzi w życie dnia 07 marca 2022 roku.
W przypadku, gdy Uczestnik wskutek naruszenia Regulaminu wyrządzi Organizatorowi
szkodę, zobowiązany będzie do jej pokrycia. W przypadku gdy okaże się, że na skutek
naruszenia Regulaminu przez Uczestnika, została mu przyznana nagroda, której nie
otrzymałby, gdyby nie dopuścił się naruszenia, Uczestnik ten zobowiązany będzie do zwrotu
otrzymanej nagrody lub jej równowartości.
Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z Akcji na dowolnym jej etapie
oraz wycofania Bonusu w następujących przypadkach:
(a) powzięcia przez Organizatora podejrzenia o posłużeniu się przez Uczestnika na
potrzeby uzyskania nagrody nienależącymi do niego danymi osobowymi;
(a) powzięcia przez Organizatora uzasadnionego podejrzenia o posłużeniu się przez Klienta
w procesie rejestracji konta STS nienależącym do niego dokumentem tożsamości;
(b) wykorzystania nagrody do zawarcia serii zakładów przez Uczestnika lub grupę
Uczestników, które z powodu tej nagrody lub jakiejkolwiek innej oferty promocyjnej
zagwarantują Uczestnikowi lub uczestnikom zysk niezależnie od wyniku, indywidualnie
czy też w grupie;
(c) naruszenia przez Uczestnika zasad niniejszego Regulaminu lub Regulaminu Gry, lub też
przepisów obowiązującego prawa;
(d) podjęcia przez Uczestnika ingerencji w mechanizm Akcji, np. w przypadku, gdy Uczestnik
podjął działania mające na celu ominięcie zabezpieczeń, fałszowania wyników,
fałszowania danych;
(e) powzięcia przez Organizatora - w szczególności na podstawie zbieżności w zakresie
danych osobowych, adresowych, numeru IP, numeru rachunku bankowego lub
jakichkolwiek innych cech pozostających w dyspozycji Organizatora, w tym schematu gry
- podejrzenia co do założenia/ korzystania i/ lub zarządzania przez Klienta co najmniej
dwoma kontami STS (tzw. multikonto).”
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu w każdym czasie.
Wprowadzone zmiany do Regulaminu obowiązują najwcześniej od dnia poinformowania
Klientów o zmianie, zgodnie z ust. 5 poniżej.
Poinformowanie Klientów o zmianie Regulaminu następuje poprzez umieszczenie informacji o
zmianie na stronie www.sts.pl.
Wszelkie zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych przez Klienta.

