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REGULAMIN PROMOCJI „Zgarnij Premię z eKontem – IV edycja”
I. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy
regulamin
(dalej:
„Regulamin”)
określa
warunki
promocji
pod
nazwą
„Zgarnij Premię z eKontem – IV edycja” (dalej „Promocja”), organizowanej przez spółkę pod firmą: Bonnier
Business Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kijowskiej 1, 03-738 Warszawa, wpisaną do
Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XVI
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 000024847, NIP: 113-015-52-10,
REGON: 011823316, o kapitale zakładowym 2 000 000 zł (dalej „Organizator”), uprawnienia i obowiązki
Organizatora oraz uczestników Promocji związanej z produktami mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy
ul. Prostej 18, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla
M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000025237, posiadającej numer identyfikacji podatkowej NIP: 526-021-50-88, o wpłaconym w całości
kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2021 r. wynosi 169.468.160 złotych (dalej:
„Bank”).
2. Nagrodami w Promocji są pieniężne premie w kwocie 150 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych) każda,
gwarantowane w przypadku spełnienia przez uczestników Promocji, o których mowa w punkcie II
Regulaminu, wymogów określonych w Regulaminie (dalej: „Premie”, a pojedynczo „Premia”).
3. Fundatorem Premii jest Organizator.
4. Promocja dotyczy rachunków bankowych eKonto osobiste (dalej „Produkt Banku”) oferowanych przez
Bank.
5. Promocja rozpoczyna się w dniu 17.06.2021 r. i trwa do dnia 13.08.2021 r.
6. Promocja odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
7. Promocja
organizowana
jest
na
stronie
internetowej
działającej
w
domenie
https://ekonto4.zgarnijpremie.pl (dalej: „Strona Promocji”).
8. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Promocji, w tym rozpatrywania ewentualnych
zgłoszeń reklamacyjnych, Organizator powoła komisję czuwającą nad prawidłowym przebiegiem Promocji
(dalej: „Komisja Promocji”).
II. Zasady Promocji
1. W Promocji mogą uczestniczyć podmioty uprawnione do zawarcia umowy o którykolwiek z Produktów
Banku na warunkach określonych przez Bank dla danego Produktu Banku (dalej: „Uczestnik”),
z zastrzeżeniem punktu II ust. 2 i 3 Regulaminu.
2. Uczestnikami Promocji nie mogą być nierezydenci, pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz
członkowie ich najbliższych rodzin (małżonkowie, zstępni, wstępni, rodzeństwo), pracownicy
i współpracownicy Banku biorący bezpośredni udział w przygotowaniu i obsłudze Promocji oraz najbliżsi
członkowie ich rodzin, tj. małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo, powinowaci do drugiego stopnia, a
także osoby pozostające z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym, bądź osoby, które dysponowały
rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym i/lub rachunkiem oszczędnościowym w Banku o numerach
rozliczeniowych 1140 2004 lub 1140 2017 jako posiadacz, współposiadacz rachunku w Banku począwszy od
01.01.2018 r.
3. Uczestnikiem Promocji nie może być osoba, która po 1.01.2018 r. do dnia wykonania czynności opisanych
w punkcie II ust. 4 Regulaminu została zarejestrowana jako wnioskodawca w zakresie Produktu Banku
(wymienionego w punkcie I ust. 4) i której wniosek jest procesowany przez Bank w trakcie trwania Promocji.
4. W celu uzyskania prawa do Premii Uczestnik musi wykonać następujące czynności:
1) dokonać rejestracji na Stronie Promocji poprzez przekazanie swojego adresu e-mail,
2) otworzyć Stronę Promocji za pomocą linku aktywacyjnego przesłanego na podany przez niego adres
e-mail i poprawnie, tj. podając swoje poprawne dane, wypełnić i przesłać do Banku wniosek o Produkt
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
12.

Banku (dalej: „Wniosek o Produkt”), do którego zostanie przekierowany po aktywowaniu właściwego
przycisku znajdującego się na Stronie Promocji,
3) składając Wniosek o Produkt Banku, wyrazić zgodę na ujawnienie przez Bank Organizatorowi
informacji objętych tajemnicą bankową w zakresie potwierdzenia Organizatorowi przez Bank faktu
zawarcia przez Uczestnika umowy o Produkt Banku w ramach Promocji i spełnienia warunków
określonych w punkcie II ust. 2 - 4 Regulaminu,
4) zachować numer nadany przez Bank przy wypełnianiu Wniosku o Produkt poprzez Stronę Promocji
(numer nadany przez bank składa się z trzech liter RAC i 9 cyfr i powinien pozostać niezmieniony od
momentu rozpoczęcia procesu składania Wniosku o Produkt do momentu zawarcia umowy dotyczącej
Produktu Banku, którego dotyczy Wniosek o Produkt),
5) w terminie jednego (1) miesiąca od przesłania wniosku zawrzeć umowę o Produkt Banku na podstawie
Wniosku o Produkt wysłanego w ramach Promocji, jednakże nie później niż do 13.09.2021 r., przy czym
musi to być umowa indywidualna (tzn. nie można otworzyć konta z drugą osobą),
6) nie rozwiązać umowy o Produkt Banku do dnia wypłaty Premii,
7) w terminie dwóch (2) miesięcy od otwarcia konta (nie później niż do 13.11.2021 r.) spełnić dodatkowy
warunek, tzn. na rachunku bankowym otwartym w wyniku zawarcia umowy na Produkt Banku
zrealizować co najmniej osiem (8) transakcji w każdym z dwóch (2) miesięcy bezpośrednio
następujących po otwarciu Produktu Banku (dotyczy transakcji kartą wydaną do eKonta osobistego
bezgotówkowych i/lub przelewów inicjowanych przez Uczestnika, w tym płatności telefonem i/lub
transakcji BLIK, przelewy wewnętrzne nie będą wliczane). Transakcje te nie mogą być anulowane do
15 dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym zostały wykonane (np. zwrot towaru).
Wnioski o Produkt Banku składane w inny sposób niż za pośrednictwem Wniosku o Produkt zamieszczonego
na Stronie Promocji, jak również Wnioski o Produkt złożone po zakończeniu Promocji, nie będą brały udziału
w Promocji.
Premia zostanie przekazana przez Organizatora na aktywny Produkt Banku Uczestnika (rachunek bankowy),
w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od dnia przekazania Uczestnikowi informacji o przyznaniu Premii.
Premię uznaje się za przekazaną Uczestnikowi w momencie dokonania przez Organizatora dyspozycji
przelewu na aktywny Produkt Banku Uczestnika.
O przyznaniu Premii Uczestnicy zostaną powiadomieni nie później niż do dnia 30.11.2021 r., za
pośrednictwem wiadomości e-mail, wysłanej na adres e-mail podany podczas rejestracji na Stronie
Promocji, o której mowa w punkcie II ust. 4 pkt 1) Regulaminu. Wiadomość ta zawierać będzie również
przekierowanie do Strony Promocji, na której w przypadku przyznania Premii należy podać imię i nazwisko
Uczestnika oraz numer aktywnego Produktu Banku Uczestnika, w celu przekazania Premii.
Podanie na Stronie Promocji pełnych i prawdziwych danych Uczestnika oraz podanie prawidłowego numeru
aktywnego Produktu Banku Uczestnika otwartego na podstawie Wniosku o Produkt złożonego w ramach
Promocji jest warunkiem uzyskania Premii.
W przypadku nieudzielenia przez Uczestnika Organizatorowi informacji, o których mowa w punkcie II ust. 8
Regulaminu, w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od powiadomienia Uczestnika o przyznaniu Premii,
Premia pozostaje w dyspozycji Organizatora.
Prawo do Premii nie może być przez Uczestników zamieniane na inne świadczenia, a także Uczestnik nie
może wskazać innego rachunku do wypłaty Premii (swojego bądź innej osoby) niż numer aktywnego
Produktu Banku tego Uczestnika otwartego na podstawie Wniosku o Produkt złożonego w ramach
Promocji.
Uczestnik może otrzymać tylko jedną Nagrodę w ramach Promocji.
W przypadku niemożności przekazania Premii Uczestnikowi na jego aktywny Produkt Banku otwarty na
podstawie Wniosku o Produkt, Premia pozostaje do dyspozycji Organizatora.

III. Naruszenie postanowień Regulaminu
Wszyscy Uczestnicy, w stosunku do których Organizator stwierdzi, że ich działania są niezgodne
z Regulaminem lub przepisami prawa, lub których działanie ma na celu niezgodną z Regulaminem
ingerencję w mechanizm Promocji lub próbę takich działań, mogą zostać wykluczeni z dalszego udziału w
Promocji.
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IV. Postanowienia końcowe
1. Rejestracja na Stronie Promocji możliwa jest pod warunkiem zaakceptowania postanowień niniejszego
Regulaminu.
2. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestników wyłącznie w zakresie danych pozyskanych za
pośrednictwem Strony Promocji, na podstawie zgody wyrażonej podczas rejestracji na Stronie Promocji
(Organizator).
3. Dane osobowe Uczestników Promocji są zbierane i przetwarzane w celu wywiązania się przez Organizatora
ze swoich obowiązków wynikających z Promocji.
4. Administratorem danych osobowych, w rozumieniu 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), (zwanego dalej:
„RODO”), Uczestników Promocji w zakresie danych przekazanych przez Uczestnika Promocji
w formularzu rejestracyjnym do Promocji jest Organizator oraz Bank w zakresie danych przekazanych przez
Uczestnika Promocji we Wniosku o Produkt.
5. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z RODO w celach związanych z Promocją w zakresie
praw i obowiązków Organizatora i Bank wynikających z Regulaminu. Uczestnikom przysługuje prawo
dostępu do danych, prawo ich poprawiania, żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia
przetwarzania
danych
oraz
prawo
do
przenoszenia
danych.
Uczestnik
Promocji
w każdym czasie może cofnąć wyrażoną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych poprzez przesłanie
wiadomości e-mail, na adres e-mail: rezygnacja@zgarnijpremie.pl o treści „REZYGNACJA”. Cofnięcie zgody
w okresie trwania Promocji jest równoznaczne z rezygnacją Uczestnika z uczestnictwa w Promocji. Podanie
danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, jednakże konieczne do wzięcia udziału w Promocji.
Bank i Organizator będą przetwarzać dane osobowe przez okres realizacji Programu, a następnie tak długo
jak wynika to z obowiązujących przepisów prawa. We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych
osobowych w Banku możliwy jest kontakt z Inspektorem Ochrony Danych na dedykowaną skrzynkę
inspektordanychosobowych@mbank.pl. We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych
u Organizatora możliwy jest kontakt z Inspektorem Ochrony Danych na dedykowaną skrzynkę
iod@bonnier.pl. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się
ochroną danych osobowych.
6. Prawo do składania reklamacji w zakresie niezgodności przeprowadzenia Promocji z Regulaminem
przysługuje każdemu Uczestnikowi Promocji w trakcie Promocji oraz w ciągu 14 (czternastu) dni od daty
zakończenia Promocji, czyli do dnia 14.12.2021 r.
7. Reklamacje należy składać pocztą elektroniczną z adresu e-mail Uczestnika, który został wykorzystany w
procesie rejestracji na Stronie Promocji na adres e-mail Organizatora: kontakt@zgarnijpremie.pl.
Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Komisję Promocji w ciągu 14 (czternastu) dni od jej otrzymania.
Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą na adres podany przez Uczestnika Promocji składającego
reklamację.
8. Uczestnikowi po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego, jak również co do roszczeń nierozpatrzonych
w ramach postępowania reklamacyjnego, przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej
przed właściwym sądem powszechnym.
9. Uczestnik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność w przypadku, gdy jego zgłoszenie udziału w Promocji
będzie zawierało naruszenie prawa osób trzecich lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
10. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowych lub promocyjnych dotyczących Promocji mają
charakter informacyjny.
11. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Promocji, o czym niezwłocznie
poinformuje Uczestników, publikując informację w Serwisie Promocji.
12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie
obowiązujące przepisy prawa polskiego
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