REGULAMIN PROMOCJI „1500 ZŁ NA START DLA TWOJEJ
FIRMY”
§ 1.
Regulamin Promocji „1500 zł na start dla Twojej firmy” (dalej: „Regulamin”) określa warunki promocji „1500 zł na start dla Twojej firmy” (dalej:
„Promocja”).
§ 2.
Organizatorem Promocji jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 15, 02-515
Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: 0000026438, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, NIP 525-000-77-38, REGON: 016298263; (dalej:
„Bank”).
§ 3.
Promocja nie jest grą losową, ani zakładem wzajemnym w rozumieniu Ustawy o grach hazardowych.
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§ 4.
Uczestnikiem Promocji może być osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych (dalej” „Uczestnik”), która spełni warunki określone w
§ 5.
Jeśli Uczestnik w trakcie trwania Promocji zamknie Rachunek Firmowy (wypowie umowę Rachunku Firmowego) lub wyrazi sprzeciw wobec
przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych zostaje wyłączony z udziału w Promocji i traci prawo do nagród. Nagrody wydane
do czasu wyłączenia Uczestnika z udziału w Promocji nie podlegają zwrotowi Bankowi.
§ 5.
Warunkami udziału w Promocji (przystąpienia do Promocji) są spełnienie przez Uczestnika w okresie od 26 lipca 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r.
łącznie następujących warunków Promocji:
1) zarejestrowanie działalności gospodarczej w CEIDG oraz zawarcie umowy rachunku bieżącego PKO Konto Firmowe lub PKO Konto Firmowe
Premium (zwanego dalej „Rachunkiem Firmowym”) wraz z kartą debetową Mastercard PKO Biznes Partner (zwanej dalej „Kartą”) za
pośrednictwem serwisu internetowego iPKO lub w aplikacji mobilnej IKO.
2) przekazanie Bankowi adresu e-mail i numer telefonu wraz z zawarciem umowy Rachunku Firmowego.
3) wyrażenie zgody na otrzymywanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych
i automatycznych systemów wywołujących, informacji marketingowych (w tym informacji handlowych), które dotyczą Banku oraz
podmiotów współpracujących i nie odwołanie jej do dnia przekazania nagrody.

§ 6.
Promocja trwa od 26 lipca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. Bank zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zakończenia Promocji w przypadku
wyczerpania liczby Uczestników Promocji określonych w § 7 ust. 4.
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§ 7.
W Promocji przewidziano nagrody w postaci voucherów elektronicznych do wykorzystania na platformie Allegro.
Voucher o równowartości 500 zł otrzyma każdy Uczestnik spełniający warunki Promocji określone w § 5.
Uczestnik Promocji, który spełni poniższe warunki dodatkowo otrzyma:
1) voucher o równowartości 500 zł, jeżeli Rachunek Firmowy Uczestnika będzie prowadzony przez minimum 3 miesiące od daty jego
otwarcia.
2) vouchery o równowartości 100 zł każdy, jeżeli w okresie pierwszych 30 dni oraz w okresie od 31 do 60 dnia oraz w okresie od 61 do
90 dnia od założenia Rachunku Firmowego, Uczestnik dokona transakcji Kartą na łączną kwotę min. 100 zł. Za spełnienie warunku
dokonania transakcji w danym okresie, o którym stanowi zdanie pierwsze, Uczestnik otrzyma jeden voucher. Maksymalna łączna liczba
voucherów, którą Uczestnik może otrzymać za spełnienie warunków dokonania transakcji Kartą wynosi trzy. Warunek dokonania
transakcji Kartą dotyczy transakcji bezgotówkowych w tym płatności zbliżeniowych, pod warunkiem że zostaną one rozliczone w
systemie Banku (z wyjątkiem wpłat i wypłat z bankomatów oraz przelewów na telefon). Każdy zwrot towaru lub anulowanie transakcji
pomniejsza wymaganą (liczbę) kwotę transakcji płatniczych w okresie rozliczeniowym, w którym był zwrot lub anulowanie transakcji.
3) vouchery o równowartości 200 zł jeżeli w okresie 30 dni od daty podpisania umowy rachunku, aktywuje aplikację mobilną IKO.
Maksymalna liczba Uczestników Promocji jest ograniczona i wynosi 500 (słownie: pięćset).. Bank niezwłocznie poinformuje na stronie
internetowej (https://www.pkobp.pl/lpk/1500-na-start/) o osiągnięciu maksymalnej liczby Uczestników oraz zakończeniu Promocji.
Termin ważności voucherów kończy się 30 czerwca 2022 roku.
Nagrodę za spełnienie w każdym miesiącu warunków z ust. 3 Bank rozlicza w cyklach miesięcznych z uwzględnieniem § 8.
Łączna kwota nagród dla jednego Uczestnika Promocji nie może przekroczyć 1500 zł.
Voucherami, można zapłacić na platformie Allegro, zgodnie z postanowieniami regulaminu dotyczącego transakcji w serwisie Allegro. Podczas
jednej płatności można wykorzystać jeden voucher. Szczegółowe informacje na temat realizacji voucherów znajdują się na stronie internetowej
www.allegro.pl..

§ 8.
Nagroda zostanie przekazana najpóźniej do końca miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu w którym spełniony został warunek
określony w § 5 lub § 7. Nagrody w formie elektronicznego vouchera zostaną wysłane na adres e-mail lub numer telefonu Uczestnika Promocji
podany przy zawarciu umowy Rachunku Firmowego.
§ 9.
Nagrody, które otrzyma Uczestnik Promocji są jego przychodem z działalności gospodarczej. Uczestnik promocji we własnym zakresie oblicza
i odprowadza zobowiązania podatkowe oraz inne wymagane powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
§ 10.
Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Bank.
Aby umożliwić Uczestnikowi udział w Promocji oraz zorganizować i przeprowadzić ją zgodnie z Regulaminem Bank będzie przetwarzać jego dane
osobowe. Robi to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i f) 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).
3. Uczestnik Promocji ma prawo sprostować, usunąć, ograniczyć lub przenieść swoje dane. Aby mógł to zrobić powinien zwrócić się do
administratora danych w sposób opisany w ust. 4. Osoba, której dane są przetwarzane powinna je aktualizować. Jeśli w trakcie Promocji zażąda
usunięcia danych osobowych lub zgłosi sprzeciw to nie może dalej w niej uczestniczyć.
4. Uczestnik Promocji ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego. W Banku powołany został Inspektor Ochrony Danych Osobowych w celu
otrzymania informacji na temat przetwarzania swoich danych prosimy zwrócić się do Banku: Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02515 Warszawa, adres e-mail: iod@pkobp.pl.
5. Zebrane dane osobowe Uczestników Promocji mogą być udostępniane podmiotom wskazanym w powszechnie obowiązujących przepisach
prawa, w szczególności w ustawie Prawo bankowe.
6. Podanie danych osobowych przez Uczestników Konkursu jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Promocji i otrzymania nagrody
7. Dane osobowe Uczestników Promocji nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.
8. Dane osobowe Uczestnika Promocji będą przechowywane przez okres prowadzenia Rachunku Firmowego z uwzględnieniem terminów
dochodzenia ewentualnych roszczeń.
§ 11.
1. Treść Regulaminu Promocji jest dostępna na stronie www.pkobp.pl i w oddziałach Banku.
2. Uczestnik w każdej chwili może zrezygnować z udziału w Promocji.
3. Uczestnik Promocji może złożyć reklamację:
1) w formie pisemnej – osobiście w oddziałach lub agencjach Banku albo przesyłką pocztową,
2) elektronicznie – w serwisie internetowym w usłudze bankowości elektronicznej PKO Banku Polskiego,
3) ustnie – telefonicznie lub osobiście do protokołu podczas wizyty w oddziale lub agencji Banku.
4. Numery telefonów oraz adresy pocztowe, pod które można złożyć reklamację, podane są na stronie internetowej oraz na tablicach informacyjnych
w oddziałach i agencjach Banku.
5. Reklamacja powinna zawierać dane identyfikacyjne Uczestnika Promocji, aktualne dane adresowe, oraz treść zastrzeżenia. Bank może poprosić
Uczestnika Promocji o dodatkowe pisemne informacje lub, jeśli będzie taka potrzeba, dostarczenie dodatkowych dokumentów.
6. Jeśli Uczestnik Promocji poprosi o potwierdzenie złożenia reklamacji to Bank zrobi to w formie pisemnej lub w inny uzgodniony sposób.
7. Bank rozpatruje reklamacje niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania reklamacji . W szczególnie skomplikowanych
przypadkach uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Bank
poinformuje Uczestnika Promocji o przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania
reklamacji. Do zachowania przez Bank terminów określonych w zdaniach poprzedzających wystarczy wysłanie przez Bank odpowiedzi przed ich
upływem.
8. Po rozpatrzeniu reklamacji, Uczestnik Promocji zostanie poinformowany o jej wyniku w formie papierowej albo, na wniosek Uczestnika Promocji,
za pomocą innego trwałego nośnika informacji, w szczególności pocztą elektroniczną.
9. Uczestnik Promocji ma prawo do pozasądowego rozstrzygania ewentualnych sporów z Bankiem przed Rzecznikiem Finansowym, do którego
można się zwrócić w trybie wskazanym na stronie www.rf.gov.pl, po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.
10. Uczestnik Promocji w każdym czasie ma prawo do wystąpienia z powództwem do właściwego sądu powszechnego.
11. Organem administracji publicznej, która sprawuje nadzór nad działalnością Banku jest Komisja Nadzoru Finansowego.
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