REGULAMIN PROMOCJI „Zgarnij Premię z eKontem – II edycja”
I. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki promocji pod nazwą „Zgarnij Premię z
eKontem – II 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 prowadzonego 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. Senatorskiej 18, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII 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 01.01.2017 r. wynosi 169.120.508 złotych (dalej: „Bank”).
2. Nagrodami w Promocji jest e-Karta podarunkowa Decathlon do sklepów prowadzonych przez:
DECATHLON sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Geodezyjna 76, 03-290 Warszawa,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod nr KRS: 0000007163, NIP: 9511855233, REGON: 013102058, wysokość kapitału
zakładowego: 8.000.280,00 zł (dalej: „Decathlon”) o wartości 100 zł (słownie: sto złotych)
gwarantowana w przypadku spełnienia przez uczestników Promocji, o których mowa w punkcie II
Regulaminu, wymogów określonych w Regulaminie (dalej: „Nagrody”, a pojedynczo „Nagroda”).
Nagroda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym zostanie przekazana uprawnionemu uczestnikowi
Promocji, o którym mowa w punkcie II Regulaminu, w formie on-line w postaci linku do pliku w
formacie pdf i przekazana mu drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany podczas
rejestracji w terminie do 30.06.2018 r.
3. Fundatorem Nagród jest Organizator. Organizator zastrzega jednakże że do korzystania z Nagród
zastosowanie mają postanowienia właściwego regulaminu (warunków sprzedaży) określane przez
Decathlon udostępniane do publicznej wiadomości w serwisie internetowym działającym pod
adresem https://www.decathlon.pl/karta-podarunkowa.html.
4. Promocja dotyczy rachunków bankowych eKonto Standard i eKonto Plus (dalej łącznie: „Produkty
Banku” a każdy z osobna: „Produkt Banku”) oferowanych przez Bank.
5. Promocja rozpoczyna się w dniu 23.01.2018 r. i trwa do dnia 28.02.2018 r.
6. Promocja odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
7. Promocja
organizowana
jest
na
stronie
internetowej
działającej
w
domenie
https://ekonto2.zgarnijpremie.pl.
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 jakimkolwiek rachunkiem w Banku o numerach rozliczeniowych 1140 2004 lub 1140
2017 jako współposiadacz, pełnomocnik, przedstawiciel ustawowy, opiekun czy kurator posiadacza
rachunku w Banku po 01.01.2016 r.
3. Uczestnikiem Promocji nie może być osoba, która przed dniem wykonania czynności opisanych w
punkcie II ust. 4 Regulaminu została zarejestrowana jako wnioskodawca w zakresie któregokolwiek
Produktu Banku 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 Banku (dalej: „Wniosek o Produkt”), do którego zostanie przekierowany po
aktywowaniu właściwego przycisku znajdującego się na Stronie Promocji,
3) składając Wniosek o Produkt, wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów
marketingu Banku, podmiotów stanowiących jednostki powiązane z Bankiem oraz
współpracujących z Bankiem na podstawie umowy, w tym drogą telefoniczną i poprzez środki
komunikacji elektronicznej, oraz nie odwołać w ten sposób udzielonej zgody w okresie Promocji,
4) 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 Produktu Banku w ramach Promocji i spełnienia
warunków określonych w punkcie II ust. 2 - 4 Regulaminu,
5) w terminie jednego (1) miesiąca od przesłania wniosku zawrzeć umowę o Produkt Banku na
podstawie wniosku wysłanego w ramach Promocji, jednakże nie później niż do 31.03.2018, przy
czym musi to być umowa indywidualna (tzn. nie można otworzyć konta z drugą osobą),
6) nie rozwiązać umowy o Produkt Banku do dnia przekazania Nagrody,
7) w terminie dwóch (2) miesięcy od otwarcia konta (nie później niż do 31.05.2018) spełnić
dodatkowy warunek tzn. na otwartym rachunku zostanie zrealizowanych co najmniej pięć (5)
transakcji w miesiącu, w którym zawarto umowę o Produkt lub w miesiącu bezpośrednio po nim
następującym; dotyczy transakcji bezgotówkowych i/lub przelewów inicjowanych przez Klienta,
przelewy wewnętrzne nie będą wliczane.
5. 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.
6. Nagroda zostanie przekazana Uczestnikowi przez Organizatora drogą elektroniczną jako wiadomość
przesłana na adres poczty elektronicznej wskazany podczas rejestracji na Stronie Promocji do dnia
30.06.2018 roku. Nagrodę uznaje się za przekazaną Uczestnikowi w momencie wysłania wiadomości,
o której mowa w zdaniu poprzedzającym pocztą elektroniczną przez Organizatora.
7. Podanie na Stronie Promocji pełnych i prawdziwych danych Uczestnika w tym aktualnego adresu
poczty elektronicznej na który należy kierować korespondencję w ramach Promocji jest warunkiem
przekazania Nagrody.
8. Prawo do Nagrody nie może być przez Uczestników zamieniane na inne świadczenia.
9. Uczestnik może otrzymać tylko jedną Nagrodę w ramach Promocji.
10. W przypadku niemożności przekazania Nagrody Uczestnikowi na jego aktywny adres poczty
elektronicznej, Nagroda 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.
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 Uczestników Promocji przetwarzanych w zakresie adresu e-mail
w celu niezbędnym do wykonania obowiązków Organizatora wynikających z Regulaminu jest
Organizator.
5. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 922). Uczestnikom przysługuje
prawo dostępu do danych oraz prawo ich poprawiania. Uczestnik Promocji w każdym czasie może
cofnąć wyrażoną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych poprzez przesłanie wiadomości email na adres e-mail kontakt@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.
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 od 30.06.2018 r.
7. Reklamacje należy składać drogą mailową z adresu mailowego 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. Niezależnie od postępowania reklamacyjnego, Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia
roszczeń na drodze sądowej przed właściwym sądem powszechnym.

