
§ 1. Organizator

1. Niniejszy regulamin zwany dalej „Regulaminem” określa 
zasady Promocji „Kupon 300 zł na Start”.

2. Organizatorem Promocji „Kupon 300 zł na Start” zwanej 
dalej „Promocją” jest Master Brand Sp. z o.o. z siedzibą w 
Warszawie (00-140 Warszawa), przy al. Solidarności 115, 
lok 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez 
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII  
Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
KRS: 0000371365, kapitał zakładowy: 65 000 zł, NIP: 527 
26 43 370, REGON: 142707703, zwana dalej „Organiza-
torem”.

3. Promocja jest organizowana we współpracy z Bankiem  
BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 
przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestro-
wanym w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy  
w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Reje-
stru Sadowego pod nr KRS 0000011571, posiadającym 
NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 
97 538 318zł w całości wpłacony. Zwany dalej „Ban-
kiem”. 

§ 2. Definicje

Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:
1. Karta płatnicza Mastercard (Karta) – karta debetowa 

MasterCard Business wydawana przez Bank oraz akty-
wowana przez Posiadacza Rachunku. Przez aktywację 
karty rozumiane jest:
a) wykonanie operacji z użyciem PINu w formie gotów-

kowej (np. wypłata w bankomacie), lub
b) aktywacja Karty za pośrednictwem Centrum telefo-

nicznego  lub w Elektronicznych kanałach dostępu, 
lub 

c) dokonanie płatności Kartą za zakupy lub usługi  
w punkcie handlowo-usługowym, przyjmującym 
płatności kartą.

2. Pakiet – zestaw produktów i usług świadczonych przez 
Bank (w tym Rachunek) w ramach Umowy ramowej dla 
Firm Posiadaczowi Rachunku, gdzie opłaty związane  
z prowadzeniem tego Pakietu określa Rozdział 1 – Pa-
kiety w Taryfie prowizji i opłat za czynności bankowe 
wykonywane na rzecz Klientów Biznesowych (Mikro-
przedsiębiorstw), dostępnej na stronie internetowej Ban-
ku: https://www.bgzbnpparibas.pl/repozytorium/oplaty-
-i-oprocentowanie/produkty-banku-bgz-bnp-paribas-sa,

3. Rachunek – rachunek bieżący prowadzony zgodnie z 
Regulaminem rachunków dla podmiotów prowadzących 
działalność gospodarczą w Banku BGŻ BNP Paribas Spół-
ka Akcyjna. 

4. Terminal POS (POS) – terminal instalowany  
w punkcie  handlowo-usługowym Uczestnika Promocji, 
dostarczany i obsługiwany przez partnera Banku firmę 
Elavon.

5. Uczestnik Promocji – Posiadacz Rachunku - przedsię-
biorca, będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednost-
ką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, 
prowadzący we własnym imieniu działalność gospodar-
czą lub zawodową, spełniający warunki Promocji okre-
ślone w niniejszym Regulaminie oraz zakwalifikowany 
przez Bank do segmentu Klientów Biznesowych (Mikro-
przedsiębiorstw), który na dzień ogłoszenia niniejszego 
Regulaminu nie posiada Rachunku w Banku.

§ 3 Uczestnictwo w Promocji

1. Promocja trwa od dnia 14 sierpnia 2018 r. do czasu wydania 
400 Nagród, ale nie dłużej niż  do dnia 31 grudnia 2018 r.  
(„Okres trwania Promocji”).

2. Promocja skierowana jest do Uczestników Promocji, któ-
rzy w Okresie trwania Promocji spełnią łącznie poniższe 
warunki:
a) otworzą Pakiet w Banku,
b) dokonają aktywacji Karty wydanej do Rachunku,
c) zawrą umowę na Terminal POS na okres co naj-

mniej 24 miesięcy oraz wskażą Rachunek jako 
podstawowy do rozliczeń transakcji dokonywanych 
przy  użyciu Terminala POS. Przy czym za zawarcie 
umowy POS rozumiane jest zakończenie parame-
tryzacji Terminala POS w Elavon. 

§ 4. Zasady Promocji, Nagrody

1. W przypadku spełnienia w Okresie trwania Promocji 
łącznie warunków Promocji wskazanych w § 3 ust. 2 Or-
ganizator przyzna i dostarczy do Uczestnika Promocji:
a) kupon (voucher) Sodexo na kwotę 300 PLN do wy-

korzystania w największych sieciach handlowych.
 Szczegółowe informacje na temat możliwości wyko-

rzystania kuponów (voucherów) znajdują się na stronie 
https://dlaciebie.sodexo.pl/ 

2. Organizator oświadcza, że liczba dostępnych w Okresie 
trwania Promocji kuponów (voucherów) to nie więcej niż 
400 szt. 

3. Organizator oświadcza, że informacja o wykorzystaniu 
puli kuponów (voucherów) określonej w §4 ust. 2 przed 
terminem zakończenia Promocji zostanie niezwłocznie 
umieszczona na stronie internetowej Banku pod adresem 
https://www.bgzbnpparibas.pl/male-firmy/pakiety-i-
-rachunki/pakiet-z-terminalem-platniczym-pos, oraz w 
Oddziałach Banku. 

4. Organizator i Bank oświadczają, że o przyznaniu kupo-
nu (vouchera) decyduje kolejność spełnienia wszystkich 
warunków określonych w §3 ust. 2, rozumiane jako data 
zaistnienia ostatniego ze zdarzeń: zawarcia Umowy ra-
mowej dla Firm, zawarcia umowy Terminala POS, data 
aktywacji Karty. 

5. Organizator oświadcza, że weryfikacja spełnienia kryte-
riów określonych w §3 ust. 2 następuje w okresach dwu-
tygodniowych, począwszy od 14.08.2018 r.  

6. Organizator oświadcza, że przyznany Uczestnikowi Pro-
mocji kupon (voucher) zostanie wysłany pocztą kurierską 
na adres korespondencyjny wskazany przez Uczestnika  
niezwłocznie, po weryfikacji opisanej w § 4 ust. 4, z za-
strzeżeniem § 4 ust. 3.

7. Organizator i Bank zastrzegają, że nie ma możliwości 
wystawienia duplikatu kuponu (vouchera), bądź jego wy-
miany na inną nagrodę.

8. Promocja organizowana  jest na terenie Rzeczypospolitej 
Polskiej.

§ 5. Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych udostępnianych 
przez Uczestników Promocji jest Organizator.

2. Dane osobowe Uczestników Promocji przetwarzane są 
zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych oso-
bowych obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej oraz 
Unii Europejskiej, w zakresie i celu niezbędnym do prze-
prowadzenia Promocji, sprawdzenia spełniania warun-
ków uczestnictwa w Promocji oraz warunków otrzymania 
Nagrody i wydania Nagrody, a przetwarzanie nie narusza 
praw i wolności osoby, której dane dotyczą i odbywa się po 
zapoznaniu się przez Uczestnika z treścią Regulaminu i po 
zaakceptowaniu go na podstawie zgody wyrażonej przez 
Uczestnika  (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporzą-
dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycz-
nych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”)) oraz w zakre-
sie, w jakim jest to wymagane w celu wypełnienia przez 
Organizatora obowiązków prawnych ciążących na Orga-
nizatorze (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO).

3. Przekazanie danych osobowych przez Uczestnika jest do-
browolne jednak niezbędne do wzięcia udziału w Promo-
cji. Uczestnik, na etapie składania Formularza rejestra-
cyjnego akceptuje Regulamin Promocji i wyraża zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych  (art. 6 ust. 1 pkt a) 
RODO).

4. Uczestnik Promocji ma prawo żądania dostępu do da-
nych (art. 15 RODO), żądania sprostowania (art. 16 
RODO), żądania ich usunięcia (art. 17 RODO)  lub żądania 
ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), przenoszenia 
danych (art. 20 RODO), prawo wniesienia sprzeciwu (art. 
21 RODO), prawo wniesienia skargi do organu nadzor-
czego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jed-
nakże jest ono warunkiem uczestniczenia w Promocji i 
otrzymania Nagrody/ Nagród oraz spełnienia wymogów 
wynikających z przepisów prawa. Niepodanie tych da-
nych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości 
uczestniczenia w Konkursie i ubiegania się oraz otrzyma-
nia Nagrody. W zakresie, w jakim podstawą przetwarza-

nia danych osobowych jest zgoda, Uczestnik ma prawo 
wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej wycofaniem.

5. Odbiorcą danych Uczestnika jest Bank BGŻ BNP Paribas 
S.A.

6. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane są w związku  
z: przeprowadzeniem Promocji, weryfikacji uprawnienia 
do otrzymania nagrody i wydania nagrody oraz do roz-
patrzenia ewentualnych reklamacji Uczestnika Promocji. 

7. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania da-
nych osobowych przez Organizatora Uczestnikowi przy-
sługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych.

8. Organizator powołał Inspektora Ochrony Danych,  
z którym można skontaktować się telefonicznie pod nu-
merem +48 536 998 215.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do udostępniania 
danych osobowych Uczestnika Promocji podmiotom upo-
ważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa: 
organom ścigania, urzędom, sądom lub innym podmio-
tom upoważnionym do takiego udostępnienia na podsta-
wie przepisów prawa w zakresie i celu wymaganym przez 
te podmioty i przepisy prawa.

10. Dane osobowe dotyczące Uczestników Promocji będą 
przetwarzane przez czas trwania Promocji oraz przez 
okres 1 roku od dnia zakończenia (na potrzeby roz-
strzygania ewentualnych roszczeń). Dane mogą być też 
przetwarzane w ramach dokumentów księgowych przez 
okres wymagany przepisami prawa.  (art. 6 ust. 1 pkt c) 
RODO. 

§ 6. Reklamacje

1. Reklamacje związane z uczestnictwem w Promocji 
Uczestnik Promocji może składać:
a) bezpośrednio do Organizatora Promocji na adres  

e-mail: bgzbnpp@masterbrand.pl lub pisemnie 
na adres Master Brand Sp. z o.o., ul. Genewska 6,  
03-963 Warszawa

b) w terminie do 15 dni od daty zakończenia Promocji.
2. Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu 

reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzecz-
niku Finansowym (Dz.U. 2017 r., poz. 2270 z późn.zm.) 
rozpatrzenie i udzielenie odpowiedzi na reklamacje przez 
Bank następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 
dni od dnia otrzymania reklamacji. Do zachowania termi-
nu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem.  
W szczególnie skomplikowanych przypadkach, unie-
możliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie 
odpowiedzi w powyższym terminie, Bank w informacji 
przekazywanej Klientowi wyjaśnia przyczynę opóźnienia, 
wskazuje okoliczności wymagające ustalenia do rozpa-
trzenia sprawy oraz określa przewidywany termin roz-
patrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie 
może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

3. Decyzja Organizatora w przedmiocie rozpatrywanej 
reklamacji nie wyłącza, ani nie ogranicza uprawnień 
Uczestnika Promocji do dochodzenia swoich roszczeń na 
podstawie powszechnie obowiązujących przepisów pra-
wa. 

§ 7. Postanowienia ogólne 

1. Regulamin wchodzi w życi w dniu 14.08.2018 r.
2. Treść Regulaminu dostępna jest: 

a) na stronie internetowej: https://www.bgzbnppari-
bas.pl/male-firmy/pakiety-i-rachunki/pakiet-z-ter-
minalem-platniczym-pos

b) w Oddziałach Banku.
3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastoso-

wanie mają przepisy powszechnie obowiązującego pra-
wa.

 Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu ko-
deksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny.
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KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA  
W PROMOCJI „KUPON 300 ZŁ NA START”.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fi-
zycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE administratorem Pani/Pana danych osobowych jest organizator promocji Master Brand Sp. z o.o. z siedzibą  
w Warszawie (00-140 Warszawa), przy al. Solidarności 115, lok 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla 
m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000371365, kapitał zakładowy: 65 000 zł,  
NIP: 527 26 43 370, REGON: 142707703 („Organizator”).

1. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestnika w następujących celach:
a) w celach związanych z organizacją, przebiegiem i realizacją Promocji,
b) wypełniania obowiązków Organizatora wynikających z przepisów szczególnych,
c) dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z Promocją.

2. Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo do wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f. RODO.
3. Dane Uczestnika Promocji mogą być udostępniane Bankowi BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, w celu po-

twierdzenia uprawienia do otrzymania nagrody i spełnienia warunków uczestniczenia w  Promocji.  
4. W przypadkach w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody 

w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej 
cofnięciem. 

5. Dane Uczestnika Promocji będą przechowywane przez okres trwania Promocji, a po jego zakończeniu - przez okres konieczny dla 
dochodzenia ewentualnych roszczeń, oraz spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa. W przypadku cofnięcia zgody 
na przetwarzanie danych osobowych – do momentu wycofania zgody.

6. Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo dostępu do swoich danych (art. 15 RODO), ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia 
danych (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO), przenoszenia danych (art. 20 RODO), wniesienia sprze-
ciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO).

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w Promocji. 
8. Organizator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się wysyłając wiadomość na adres email: 

bgzbnpp@masterbrand.pl
9. Uczestnikowi  Promocji przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych 

osobowych.

Po zapoznaniu się z Regulaminem Promocji  zgłaszam swój udział w tym Promocji i oświadczam, że akceptuję treść Regulaminu Pro-
mocji „Kupon 300 zł na Start”.
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DANE KONTAKTOWE
Dane osobowe

Imię i nazwisko       Telefon 

E-mail 

Adres 


