
 

   

 
 

 

   

 

 
 

§ 1  Postanowienia ogólne 
 

1. Organizatorem Promocji oraz fundatorem Nagród jest PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna (dalej „PKO 
Ubezpieczenia” lub „Organizator”) z siedzibą w Warszawie przy ul. Chłodnej 52, 00-872 Warszawa, której akta rejestrowe 
przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000031094, NIP: 521-04-19-914, 
REGON: 010630940, kapitał zakładowy 89 308 936, 29 zł (w całości opłacony). 

2. Promocja „OnkoBenefit” (zwana dalej „Promocją”) jest organizowana w celu zachęcenia do zakupu ubezpieczenia na życie 
OnkoPlan za pośrednictwem Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej (dalej „PKO Bank Polski”). Klienci, 
którzy spełnią warunki określone w Regulaminie Promocji („Regulamin”), otrzymają kod upoważniający do skorzystania z pakietu 
badań medycznych w ogólnopolskiej sieci laboratoriów diagnostycznych ALAB. 

3. Promocja jest przeprowadzana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  
4. Promocja trwa od dnia 16.01.2023 r. do dnia 16.04.2023 r. („Okres Promocji”) albo do wcześniejszego wyczerpania puli Kodów 

na badania. W przypadku wyczerpania puli Kodów na badania – PKO Ubezpieczenia powiadomi o tym na stronie internetowej  
https://pkoubezpieczenia.pl/aktualnosci 

5. O przystąpieniu Klienta do Promocji decyduje spełnienie warunków określonych w § 3, w Okresie Promocji.  
6. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej https://pkoubezpieczenia.pl/regulaminy-i-instrukcje/ 

  
 

 
§ 2 Definicje 

 
1. Określenia użyte w Regulaminie oznaczają: 

1) iPKO – serwis internetowy stanowiący usługę bankowości elektronicznej PKO Banku Polskiego, dostępny pod adresem 
www.ipko.pl za pomocą którego Klient może złożyć podpis cyfrowy na umowie OnkoPlan. 

2) Klient / Uczestnik Promocji – osoba fizyczna zawierająca umowę ubezpieczenia na życie OnkoPlan oferowaną przez PKO 
Ubezpieczenia, dostępną w sieci PKO Banku Polskiego. 

3) Kod na badania – kod elektroniczny upoważniający Uczestnika Promocji do wykonania badań profilaktycznych w sieci 
laboratoriów diagnostycznych ALAB. Kod upoważnia do realizacji następujących badań:  

a. MORF  Morfologia (C55) (kobiety/mężczyźni), 
b. GLU  Glukoza (L43) (kobiety/mężczyźni), 
c. CHOL  Cholesterol całkowity (I99) (kobiety/mężczyźni), 
d. MOCZ Badanie ogólne moczu (A01) (kobiety/mężczyźni), 
e. TSH         Tyreotropina (TSH) trzeciej generacji (L69) (kobiety), 
f. PSA         Całkowity (I61) (mężczyźni), 
g. OB  Odczyn Biernackiego (C59) (kobiety/mężczyźni). 

4) Nagroda – kod na badania, wydany w związku z zakupem ubezpieczenia na życie OnkoPlan za pośrednictwem PKO Banku 
Polskiego oraz po spełnieniu warunków wskazanych w § 3 Regulaminu.  

5) Umowa ubezpieczenia OnkoPlan – umowa ubezpieczenia na życie, zawarta na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia 
„OnkoPlan”, oferowana przez PKO Ubezpieczenia. 

 
 

§ 3 Uczestnictwo w Promocji 
 

1. Promocja jest skierowana do Klientów, którzy zawrą Umowę ubezpieczenia OnkoPlan za pośrednictwem PKO Banku Polskiego. 
2. Aby otrzymać Nagrodę należy spełnić łącznie następujące warunki: 

1) zawrzeć w Okresie Promocji umowę ubezpieczenia OnkoPlan (potwierdzona polisą) w rozumieniu ust. 3 i 4 poniżej, za 
pośrednictwem PKO Banku Polskiego, 

2) przy zawarciu Umowy ubezpieczenia Onkoplan, o której mowa w pkt. 1) wyrazić zgodę na otrzymywanie od PKO 
Ubezpieczenia informacji o charakterze marketingowym (w tym informacji handlowych) za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących i nie odwołać jej do 
dnia wysyłki Nagrody, o którym mowa w § 4 ust. 2,  

3) przy zawarciu Umowy ubezpieczenia OnkoPlan, o której mowa w pkt. 1) powyżej podać prawidłowy i aktualny numer 
telefonu komórkowego i adres e-mail, na który zostanie wysłana Nagroda i nie usunąć ich do dnia wysyłki Nagrody, o 
którym mowa w § 4 ust. 2. 

3. Przez zawarcie Umowy ubezpieczenia OnkoPlan, na potrzeby Promocji, należy rozumieć: 
a. terminowe opłacenie składek co najmniej za 3 miesiące ochrony ubezpieczeniowej, 
b. brak rezygnacji z Umowy ubezpieczenia OnkoPlan w ciągu 70 dni od dnia zawarcia Umowy ubezpieczenia 

OnkoPlan. 
4. Uczestnik Promocji może otrzymać Nagrodę zawierając Umowę ubezpieczenia OnkoPlan w czasie trwania Promocji  w oddziale 

PKO Banku Polskiego lub w formie zdalnej przez iPKO. 
 
 
 
 
 

REGULAMIN PROMOCJI „ONKOBENEFIT” 

https://pkoubezpieczenia.pl/regulaminy-i-instrukcje/


§ 4 Zasady dystrybucji i wykorzystania Nagród 
 

1. Uczestnik Promocji, który zawrze Umowę ubezpieczenia OnkoPlan i spełni warunki uczestnictwa w Promocji, otrzyma Nagrodę. 
2. Nagrody są wysyłane do Klientów nie później niż 85 dni od dnia zawarcia Umowy ubezpieczenia OnkoPlan, w przypadku 

spełnienia wszystkich warunków z § 3 ust. 2-4. 
3. Nagrody są wysyłane w postaci elektronicznej za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres e-mail Uczestnika Promocji 

podany przy zawarciu Umowy ubezpieczenia OnkoPlan.  
4. Kod na badania jest ważny co najmniej do dnia 31.12.2023 r. 
5. Nagrody będą wydawane według kolejności spełnienia przez Uczestników Promocji wszystkich warunków uprawniających do 

otrzymania Nagrody. W przypadku wyczerpania puli Kodów na badania – PKO Ubezpieczenia powiadomi o tym na stronie 
internetowej https://pkoubezpieczenia.pl/ lub https://pkoubezpieczenia.pl/ubezpieczenia/zdrowie-i-zycie/onkoplan 

6. Nagroda nie podlega wymienianie na gotówkę, ani na inne nagrody rzeczowe.  
 

 
§ 5. Dodatkowe informacje o wykorzystaniu Nagrody 

 
1. Przed wykorzystaniem Nagrody należy zapoznać się ze szczegółowymi zasadami świadczenia usług przez sieć laboratoriów ALAB 

dostępnymi na stronie www.alablaboratoria.pl oraz z instrukcją wykorzystania Kodu na badania, która zostanie przesłana na 
adres e- mail Uczestnika Promocji. 

2. PKO Ubezpieczenia nie ponosi odpowiedzialności za działania sieci laboratoriów ALAB w zakresie realizacji Nagród. 
3. PKO Ubezpieczenia nie ma dostępu do wyników badań Uczestnika Promocji otrzymanych na podstawie realizacji Nagrody . 

 
 

 
§ 6. Reklamacje 

 
1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji, Uczestnik Promocji może zgłaszać w formie e-mail na adres e-mail Organizatora: 

reklamacje.promocja@pkoubezpieczenia.pl nie później niż do 31 sierpnia 2023 roku. 
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie zostanie rozpatrzona. 
3. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko Uczestnika Promocji, oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja 

powinna być wysłana na adres e-mail Organizatora, z tytułem “Promocja OnkoBenefit 2023”. 
4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 30 dni od jej otrzymania. W szczególnie skomplikowanych 

przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni, PKO Ubezpieczenia 
poinformuje Uczestnika Promocji o przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia 
otrzymania reklamacji. Do zachowania przez PKO Ubezpieczenia terminów, o których mowa powyżej, wystarczy wysłanie 
odpowiedzi przed upływem tych terminów. 

5. Pisemna odpowiedź na reklamację zostanie wysłana na podany przez Uczestnika  Promocji adres e-mail. 
 

 
§ 7. Postanowienia końcowe 

 
1. Podstawę prawną Promocji stanowi niniejszy Regulamin. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych 

zostały określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu. 
2. Otrzymane, po zawarciu Umowy ubezpieczenia OnkoPlan, Nagrody podlegają opodatkowaniu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. W przypadku Klientów zawierających Umowę ubezpieczenia 
OnkoPlan jako konsumenci, w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Nagrody jako uzyskane w 
ramach sprzedaży premiowej korzystają ze zwolnienia z opodatkowania na mocy art. 21 ust. 1 pkt. 68 ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych. 

3. Załącznik do Regulaminu Promocji stanowi jego integralną część: 
1. Załącznik nr 1 Klauzula informacyjna PKO Ubezpieczenia dotycząca przetwarzania danych osobowych Uczestników 

Promocji.  
 
Regulamin zatwierdzony przez Zarząd PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., w dniu 10.01.2023r. 
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Załącznik nr 1 
 
1. Administrator danych  
 
PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., informuje, że 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 osobowy ch i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej odpowiednio: „dane osobowe” oraz 
„RODO”), jest administratorem danych osobowych osób, które w okresie trwania promocji zawrą Umowę ubezpieczenia OnkoPlan 
za pośrednictwem PKO Banku Polskiego. 
 
We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych i przysługujących praw z tym związanych, można się 
skontaktować z wyznaczonym przez Administratora inspektorem ochrony danych osobowych poprzez:  
• e-mail: ochrona.danych@pkoubezpieczenia.pl, 
• formularz kontaktowy: http://pkoubezpieczenia.pl/ochrona-danych-osobowych,  
• telefon: +48 22 5410221 lub 
• pisemnie na adres siedziby Administratora. 
 
2. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych 
 
Podstawą prawną przetwarzania danych może lub mogą być: 
1) zgoda – tj. dobrowolnie wyrażona zgoda na przetwarzanie danych, o której mowa w Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO  
2) wymogi kontraktowe – tj. konieczność dysponowania danymi na potrzeby obsługi uczestnictwa w Promocji, o której mowa 
w Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO 
3) wymogi ustawowe – tj. konieczność wypełnienia przez Administratora obowiązków prawnych wynikających z przepisów 
prawa, o której mowa w Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, 
4) uzasadnione wymogi administratora – tj. konieczność realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, o której 
mowa w Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO 
 
3. Cele przetwarzania danych osobowych 
 
Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w następujących celach  
1) w celach wskazanych w zgodzie – na podstawie tej zgody – w takim przypadku zgoda może być cofnięta w dowolnym 
momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;,  
2) w celu przestrzegania przepisów prawa np. rozliczeń podatkowych – na podstawie wymogów ustawowych, 
3) w celu obsługi udziału w Promocji na zasadach opisanych w Regulaminie Promocji, w tym w celu obsługi zapytań i 
reklamacji – na podstawie wymogów kontraktowych, 
4) w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami związanych bezpośrednio lub pośrednio z Promocji – na podstawie 
uzasadnionych wymogów administratora.  
 
4. Okres przechowywania danych  
 
Okres przetwarzania pozyskanych danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich przetwarzania. Wobec 
powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez dłuższy z następujących terminów:  
1) przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych albo 
2) przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi. 
 
 
5. Odbiorcy danych  
 
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania na podstawie przepisów 
prawa oraz innym podmiotom, które przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora na podstawie zawartej z nim umowy, 
m.in.: dostawcom usług IT, audytorom, doradcom,  
Odbiorcą danych będzie w szczególności będzie Wykonawca wskazany w Regulaminie, firma kurierska, który świadczy na rzecz 
Administratora usługę w zakresie  dostarczania nagród do laureatów Promocji. 
 
6. Przekazywanie danych poza EOG 
 
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem 
Gospodarczym. 
 
7. Prawa osoby, której dane dotyczą  
 
Przysługują Pani/Panu następujące prawa: 
1) Prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.  
2) Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w szczególności prawo sprzeciwu wobec 
przetwarzania danych  
na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania. 
3) Prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora danych osobowych w ustrukturyzowanym, 
powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.  
4) Prawo odwołania zgody w każdym czasie. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania danych z prawem, 
którego dokonano  
przed odwołaniem zgody. 
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem.  
5. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. 


