REGULAMIN PROMOCJI "ZGARNIJ 500ZŁ Z KARTĄ KREDYTOWĄ
DLA TWOJEJ FIRMY”
§ 1.
Re gulamin promocji "Zgarnij 500zł z kartą kredytową dla Twojej Firmy” (dalej: „Re gulamin”) określa warunki promocji pn. "Zgarnij 500zł z kartą
kredytową dla Twojej Firmy” (dalej: „Promocja”).
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§ 2.
Organizatorem Promocji je st Powsze chna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, z sie dzibą 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
Re je stru Sądowego pod numerem KRS: 0000026438, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, NIP 525-000-77-3 8, REGON:
016298263; (dalej: „Bank”).
Promocja prowadzana je st na te rytorium Rze czypospolite j Polskiej.

§ 3.
Promocja nie je st grą losową, ani zakładem wzajemnym w rozumieniu Ustawy o grach hazardowych.
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§ 4.
Może sz być uczestnikiem Promocji (dalej: „Uczestnik”), je że li je steś przedsię biorcą, masz numer NIP i spełnisz warunki z § 5. W Promocji nie mogą
brać udziału wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie oraz deweloperzy.
Je śli w trakcie trwania Promocji zamkniesz konto firmowe (czyli wypowiesz umowę Rachunku Firmowego) lub odwołasz zgody marketingowe, o
których mowa w §5 pkt 3 , stracisz prawo udziału w Promocji i odbioru nagród.
§ 5.
Że by wziąć udział w Promocji, w okre sie od 1 sie rpnia 2022 r. do 31 sie rpnia 2022 r. spełnij łącznie następujące kryteria:
1) zawrzyj umowę o wydawanie i użytkowanie karty kredytowej typu Biznes (dalej: Karta) z limite m globalnym min. 10 tys. zł w oddziale Banku
lub w se rwisie inte rnetowym iPKO;
2) prze każ nam aktualny adres e -mail i numer te lefonu Twoje j firmy – potrzebujemy ich do wysyłki nagrody;
3 ) wyraź zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych, w tym handlowych, które dotyczą Banku oraz podmiotów współpracujących, za
pomocą środków komunikacji e lektronicznej, tele komunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących i nie
odwołuj je j do dnia prze kazania nagrody . Że by wziąć udział w Promocji, zaakce ptuj wszystkie zgody. Może sz to zrobić w se rwisie
inte rne towym iPKO.

§ 6.
Promocja trwa od 1 sie rpnia 2022 r. do 31 października 2022 r. Zastrzegamy sobie możliwość je j wcześnie jszego zakończenia, jeżeli do Promocji zgłosi
się maksymalna, przewidziana w § 7 ust. 3 liczba Ucze stników.
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§ 7.
W Promocji możesz wygrać elektroniczny voucher o łącznej wartości 500 zł do wykorzystania na platformie Alle gro. Voucherami, można zapłacić
na platformie Alle gro, zgodnie z postanowie niami re gulaminu dotyczącego transakcji w se rwisie Alle gro.
Może sz otrzymać nagrodę, je żeli po spe łnieniu warunków z § 5 do dnia 3 0 wrze śnia 2022 r. zrobisz je dną transakcję bezgotówkową kartą
(z wyjątkie m prze lewów na tele fon) na kwotę min. 300 zł. Uwzględniamy tylko transakcje rozliczone w systemach Banku i nie bierzemy pod uwagę
transakcji anulowanych i zwrotów towarów.
Maksymalna liczba Ucze stników Promocji to 450 (słownie : czte rysta pię ćdziesiąt). Je że li liczba Ucze stników Promocji prze kroczy tę liczbę
zakończymy Promocję i natychmiast poinformujemy o tym na: https://www.pkobp.pl/lpk/karty-firmy/kk-firmowa-promocja/
Te rmin ważności voucherów to 3 1 grudnia 2022 r.
Do je dne j płatności można wykorzystać je den voucher Alle gro. Wię cej informacji o voucherach sprawdzisz na: www.alle gro.pl.

§ 8.
Nagrodę przekażemy na Twój adres e -mail lub nr te lefonu podany w danych Banku najpóźniej do 31 października 2022r.
§ 9.
Nagrody są Twoim przychodem z działalności gospodarczej. Zobowiązania podatkowe oraz inne wymagane powszechnie obowiązującymi przepisami
prawa rozliczasz i odprowadzasz we własnym zakresie.
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§ 10.
Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji je ste śmy my, czyli Bank.
Aby umożliwić Ci udział w Promocji oraz zorganizować i prze prowadzić ją zgodnie z Re gulaminem bę dzie my przetwarzać Twoje dane osobowe.
Robimy to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwie tnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z prze twarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych or az
uchyle nia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
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Masz prawo sprostować, usunąć, ograniczyć lub przenie ść swoje dane. Wystarczy zwrócić się do administratora danych w sposób opisany w
ust. 4. Pamię taj, że Twoim obowiązkie m jest aktualizacja danych. Jeśli w trakcie Promocji zażąda sz usunięcia danych osobowych lub zgłosisz
sprze ciw, nie może dale j w nie j uczestniczyć.
Masz prawo wnie ść skargę do organu nadzorczego. Że by otrzymać informację o prze twarzaniu swoich danych, zwróć się do Banku: Inspektor
Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e -mail: iod@pkobp.pl.
Ze brane dane osobowe Uczestników Promocji mogą być udostępniane podmiotom wskazanym w powszechnie obowiązujących przepisach
prawa, w szcze gólności w ustawie Prawa bankowego.
Podanie przez Cie bie danych osobowych je st dobrowolne, ale nie zbędne do wzię cia udziału w Promocji i otrzymania nagrody.
Twoje dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.
Twoje dane osobowe bę dą prze chowywane przez okre s prowadzenia Rachunku Firmowe go, z uwzglę dnieniem te rminów dochodzenia
e we ntualnych roszczeń.

§ 11.
Tre ść Re gulaminu Promocji je st dostępna na stronie www.pkobp.pl i w naszych oddziałach.
W każde j chwili możesz zrezygnować z udziału w Promocji poprzez złożenie pisemnej dyspozycji w oddziale Banku lub mailowo na adres twojego
Doradcy.
3. Może sz złożyć reklamację dotyczącą Promocji: :
1) w formie pisemnej – osobiście w naszych placówkach albo przesyłką pocztową na adres: Ce ntrum Obsługi i Ope racji, Biuro Re lacji z Klie ntami
PKO Bank Polski kance laria, 22-411 Zamość, ul. Partyzantów 15 albo na adre s do doręczeń e lektronicznych, po je go utworzeniu i wpisaniu do
bazy adresów e lektronicznych, zgodnie z ustawą o doręczeniach e lektronicznych,
2) e le ktronicznie – w se rwisie internetowym iPKO,
3 ) ustnie – te le fonicznie pod numerem te lefonu +48 81 53 5 66 60 lub osobiście w naszej placówce.
Prosimy o jak najszybsze składanie reklamacji – tak, że byśmy mogli je obsłużyć w czasie trwania Promocji.
4. Nume ry telefonów oraz adresy pocztowe, pod które można złożyć reklamację, podane są na stronie internetowej oraz na tablicach informacyjnych
w naszych oddziałach i age ncjach.
5. Re klamacja powinna zawie rać Twoje dane identyfikacyjne, aktualne dane adresowe, oraz tre ść zastrzeżenia. Możemy Cię poprosić o dodatkowe
pise mne informacje lub, w razie potrzeby potrzeba, dostarczenie dodatkowych dokumentów.
6. Na Twoją prośbę o potwie rdzenie złożenia re klamacji, zrobimy to to pisemnie lub w inny uzgodniony sposób.
7. Rozpatrujemy reklamacje nie zwłocznie, nie późnie j niż 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. W szcze gólnie skomplikowanych przypadkach ten
czas może się przedłużyć, ale nie przekroczy 60 dni – za każdym razem Cię o tym poinformujemy. Zachowujemy te terminy wysyłając odpowiedzi
prze d ich upływem.
8. Po rozpatrzeniu reklamacji dostaniesz odpowie dź w formie papierowej albo, na Twój wniose k, za pomocą innego trwałego nośnika informacji, w
szcze gólności e -maile m.
9. Po wycze rpaniu możliwości postępowania reklamacyjnego, masz prawo do pozasądowe go rozstrzygania e wentualnych sporów z Bankiem przed
Rze cznikie m Finansowym – wię ce j informacji znajdziesz na: www.rf.gov.pl.
10. W każdym czasie masz prawo do wystąpienia z powództwem do właściwe go sądu powszechnego.
11. Organ administracji publicznej, który sprawuje nadzór nad działalnością Banku to Komisja Nadzoru Finansowe go.
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