PODSTAWY PRAWNE KRYPTO “THE GREAT B2M AIRDROP”

1.- JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA
BITCOINFORME, S.L. (dalej zwana Bit2Me), z siedzibą przy ulicy c/Germán Bernacer, 69,
03203 w Elche, Alicante, HISZPANIA, numer identyfikacji podatkowej B-54835301, wpisana do
Rejestru Handlowego w Alicante, tom 3828, folio 110, wpis 1 strona A-143230, właściciel strony
internetowej: https://bit2me.com za pomocą, której ma się dostęp do platformy Bit2Me – instytucji
organizującej wyżej opisany konkurs.
BITCOINFORME S.L., zrealizuje wspomniany airdrop poprzez plataformę
COINMARKETCAP, której zadaniem będzie zebranie wszystkich potrzebnych danych w celu
stwierdzenia, czy uczestnicy spełniają wymogi airdropu.

2.- PRZEDMIOT AIRDROPU
Przedmiotem niniejszego airdropu jest przybliżenie społeczności DeFi naszego tokena
użytkowego, promując, zniżki i korzyści, które otrzymują nabywcy tokena B2M przy korzystaniu z
usług oferowanych przez Bit2Me za pomocą platformy https://bit2me.com/es/
3.- WARUNKI UCZESTNICTWA
Klienci/użytkownicy muszą spełnić obowiązkowo następujące warunki, aby móc
uczestniczyć w airdropie:
-

Dodać B2M do Listy Obserwowanych (Watchlist) na Coinmarketcap
Śledzić globalne konto Bit2Me na Twitterze
Śledzić konto Bit2Me na Twitterze
Subskrybować kanał Bit2Me na Youtube
Dołączyć do angielskiej grupy B2M Telegram
Dołączyć do hiszpańskiej grupy B2M Telegram
Posiadać adres portfela o adresie ERC20 (np.: MetaMask)
Skopiować i wkleić link link retweeta

Dodatkowe wymagania:
- Posiadacze =+ 1 B2M w portfelu DeFi = 1 KUPON
- Posiadacze =+ 100 B2M w portfelu DeFi = 2 KUPONY
- Posiadacze=+ 500 B2M w portfelu DeFi = 3 KUPONY
- Posiadacze =+ 1.000 B2M w portfelu DeFi = 4 KUPONY
- Posiadacze =+ 2.500 B2M w portfelu DeFi = 5 KUPONÓW
- Posiadacze =+ 5.000 B2M w portfelu DeFi = 6 KUPONÓW

Uczestiny posiadający ponad 2 kupony mają więcej szans wygrania w dystrybucji airdropu, i mogą
otrzymać aż do 4 dodatkowych możliwości uczestnictwa w airdropie:
- 3 kupony; Jedna dodatkowa możliwość uczestnictwa w airdropie
- 4 kupony; Dwie dodatkowe możliwości uczestnictwa w airdropie
- 5 kuponów; Trzy dodatkowe możliwości uczestnictwa w airdropie
- 6 kuponów; Cztery dodatowe możliwości uczestnictwa w airdropie

4.- CHARAKTERYSTYKA AKCJI “AIRDROP DEFI B2M TOKEN”
Podczas tego airdropu zostanie rozdanych OSIEM MILIONÓW tokenów B2M pomiędzy
zwycięzcami, którzy spełnią niżej wymienione wymagania:
-

KATEGORIA BRONZU: w tej dystrybucji wezmą wszystkie osoby, które spełniają
obowiązkowe wymagania bez potrzeby posiadania B2M. 5200000 B2M tokenów zostanie
rozdzielonych pomiędzy 13000 laureatów, przy czym każdy z nich będzie miał prawo do
400 B2M.

-

SREBRNA KATEGORIA: ta dystrybucja skierowana jest do wszystkich, którzy posiadają
token B2M, spełniają obowiązkowe wymagania i posiadają 1 Kupon. 100000 B2M tokenów
zostanie rozdanych pomiędzy 3 zwycięzców, przy czym każdy z nich otrzyma:
- 1 miejsce: 50000 B2M Token
- 2 miejsce: 30000 B2M Token
- 3 miejsce: 20000 B2M Token

-

DIAMENTOWA KATEGORIA: dystrybucja skierowana do posiadaczy tokena B2M, którzy
spełniają obowiązkowe wymagania i posiadają 2 lub więcej kuponów. Zostanie rozdanych
940.000 B2M tokenów pomiędzy 235 zwycięzców, przy czym każdy laureat otrzyma 4000
B2M.

-

KATEGORIA ZŁOTO 8: dystrybucja skierowana do posiadaczy co najmniej 8888 B2M i
którzy spełnią obowiązkowe wymagania, ta nagroda nie wymaga posiadania kuponów.
1760000 B2M tokenów zostanie rozdanych pomiędzy tymi, którzy spełnią wyżej
wymienione warunki.

Okres uczestnictwa trwa od 10 lutego do 2 marca włącznie i należy spełnić warunki dotyczące
posiadania B2M do momentu zakończenia i opublikowania listy zwycięskich portfeli, które
odbędzie się nie później niż 6 marca. Spośród wszystkich uprawnionych uczestników losowo
zostaną wybrani zwycięzcy. Nagroda z kategorii Złoto 8 zostanie rozdzielona równo między
wszystkich spełniających wymogi uczestników.
W ciągu trzech dni od zakończenia airdropu zostaną opublikowane zwycięskie portfele w sieciach
społecznościowych. Aby zakwalifikować się uczestnicy muszą posiadać token B2M w swoich
portfelach do 6 marca.

5.- ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY
Bit2Me zastrzega sobie prawo do skrócenia, przedłużenia, zmiany lub odwołania airdropu,
jeśli uznałby to za stosowne lub zaistniałyby inne czynniki lub wyjątkowe okoliczności
uniemożliwiące realizację airdropu.
Bit2Me nie ponosi odpowiedzialności, jeśli uczestnik airdropu nie przejdzie pomyślnie
procesu weryfikacji konta w Bit2Me.
Zwycięzcy są odpowiedzialni za spełnienie obowiązków podatkowych w związku z
otrzymanym bezpłatnie w ramach niniejszej promocji tokenem B2M od Bit2Me. Bit2Me nie ponosi
odpowiedzialności za niewypełnienie wspomnianych obowiązków, które może powstać z powodu
braku komunikacji, informacji lub odprowadzenia podatku do należytej instytucji podatkowej.
6.- UWAGI
Bit2Me nie oferuje swoich usług obywatelom lub rezydentom USA, Japonii, Afganistanu, Korei
Północnej, Chin, Kuby, Gwinei Bissau, Iranu, Iraku, Syrii i Tadżykistanu ani tym obywatelom czy
rezydentom, którzy mają powiązania z jurysdykcją, gdzie Bit2Me lub jej ustawodawstwo zabroniło
lub ograniczyło dostęp do usług Bit2Me.
Więcej informacji można znaleźć w Warunkach Świadczonych Usług na stronie internetowej
https://bit2me.com/legal/terms
Jednocześnie ostrzegamy, że inwestycje w kryproaktywa nie zostały uregulowane, mogą nie być
odpowiednie dla inwestorów detalicznych, a cała kwota inwestycji może zostać utracona. Ważnym
jest, by przeczytać i zrozumieć ryzyko związane z tą inwestycją, które zostało wyjaśnione
szczegółowo w niniejszym dokumencie.

7.- OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWNE
W sprawach nieuregulowanych w niniejszych podstawach prawnych dotyczących airdropu
mają zastosowanie obowiązujące w tym momencie hiszpańskie przpisy prawne.
Wszelkie zaistniałe spory będą podlegać właściwości sądów i trybunałów w Alicante, bez
szkody dla właściwej jurysdykcji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

8.- AKCEPTACJA NINIEJSZYCH PODSTAW PRAWNYCH “THE GREAT B2M
AIRDROP”

Biorąc udział w niniejszym airdropie “THE GREAT B2M AIRDROP” oznacza pełną
akceptację podstaw prawnych zawartych w tym dokumencie. Równocześnie, żeby móc skorzystać
ze zniżek lub promocji, które mają posiadacze tokena B2M, należy zweryfikować konto na
platformie Bit2Me i zaakceptować OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG (dostępne
tutaj) i POLITYKA PRYWATNOŚCI Bit2Me (dostępna tutaj).
WYMIENIONE OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG dopełniają wszystko to,
czego nie zawarto w niniejszym dokumencie.
Więcej informacji można otrzymać kontaktując się z Bit2Me za pomocą oficjalnych
kanałów: Web, Telegram español, Telegram Inglés.
9.- OCHRONA DANYCH
Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27 kwietnia 2016 (dalej RODO) informujemy, że w momencie dostarczenia nam
swojego wizerunku wyraża się zgodę na przetwarzanie danych przez Bit2Me w celu wewnętrzej i
zewnętrznej promocji usług. Dane będą przechowywane do czasu wystąpienia do nas o ich
usunięcie. Użytkownik ma prawo do dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i
przeniesienia danych poprzez skontaktowanie się z nami za pomocą poczty elektronicznej na adres
rgpd@bit2me.com lub kontakt z naszym Przedstawicielem Ochrony Danych na adres
dpd@bit2me.com. Jednocześnie informujemy, że użytkownik ma prawo do złożenia skargi przed
Hiszpańską Agencją Ochrony Danych www.aepd.es.

UWAGA INFORMACYJNA Przypominamy, że wszystkie informacje podczas procesu sprzedaży
tokena B2M powinny pochodzić bezpośrednio od firmy Bit2Me, aby w ten sposób uniknąć
jakiejkolwiek błędnej informacji, która może pochodzić z zewnętrznego źródła, jak na przykład od
influenserów, dziennikarzy lub jakiegokolwiek innego środka komunikacji. Token B2M to token
użytkowy. Jako, że jest to token użytkowy nie wymaga zatwierdzenia przez Krajową Komisję
Rynku Papierów Wartościowych.
ICO Bit2Me nie jest emisją instrumentu finansowego lub papierów wartościowych, dlatego nie
musi być zatwierdzona przez Krajową Komisję Papierów Wartościowych, gdyż wspomniana
Komisja posiada uprawnienia tylko do zatwierdzania tokenów, które są instrumentami finansowymi
lub papierami wartościowymi. By uzyskać więcej informacji lub dodatkowych wyjaśnień prosimy o
kontakt z media@bit2me.com.

