REGULAMIN PROMOCJI „FINANSUJESZ - ZYSKUJESZ”
§ 1. Organizator
1.
2.

3.

Niniejszy regulamin zwany dalej „Regulaminem” określa zasady Promocji „Finansujesz –
zyskujesz”.
Organizatorem Promocji „Finansujesz - zyskujesz” zwanej dalej „Promocją” jest Master Brand
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-963 Warszawa), przy ul. Genewskej 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS: 0000371365, kapitał zakładowy: 65 000 zł,
NIP: 527 26 43 370, REGON: 142707703, zwana
dalej „Organizatorem”.
Promocja jest organizowana we współpracy
z Bankiem BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16,
01-211 Warszawa, zarejestrowanym w rejestrze
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w
Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sadowego pod nr KRS 0000011571,
posiadającym NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł
w całości wpłacony, zwany dalej „Bankiem”.

tułu kredytu zostaną uruchomione na rachunek
Uczestnika Promocji prowadzony w Banku.
§ 4. Zasady Promocji, Nagrody
1.

2.
3.

4.

§ 2. Definicje
Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:
1. Uczestnik Promocji – Przedsiębiorca, będący
osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzący we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, który uzyskał
w Banku kredyt w rachunku bieżącym niezabezpieczony Ekspres Linia, spełniający warunek
Promocji określony w niniejszym Regulaminie
oraz zakwalifikowany przez Bank do segmentu
Klientów Biznesowych (Mikroprzedsiębiorstw),
który na dzień ogłoszenia niniejszego Regulaminu nie posiadał kredytu w rachunku bieżącym
w Banku. Uczestnikiem Promocji nie może być
Klient, któremu Bank wyznaczył wstępny limit
kredytu w rachunku bieżącym w ramach centralnych działań.
2. Kredyt – kredyt w rachunku bieżącym niezabezpieczony o nazwie marketingowej „Ekspres
Linia”, udzielony zgodnie z Regulaminem czynności kredytowych i zabezpieczających dla mikroprzedsiębiorstw w Banku BGŻ BNP Paribas
Spółka Akcyjna, którego minimalna kwota wynosi 10 000 zł.
3. Rachunek – rachunek bieżący w walucie PLN
prowadzony zgodnie z Regulaminem rachunków dla podmiotów prowadzących działalność
gospodarczą w Banku BGŻBNP Paribas Spółka
Akcyjna.

5.

6.

7.
8.

1.

2.

§ 3. Uczestnictwo w Promocji
1.

2.

Promocja trwa od dnia 8 listopada 2018 r. do
momentu przyznania 250 Nagród, ale nie dłużej
niż do dnia 31 grudnia 2018 r. („Okres trwania
Promocji”).
Promocja skierowana jest do Uczestników Promocji, którzy w Okresie trwania Promocji podpiszą z Bankiem umowę o kredyt, a środki z ty-

3.

W przypadku spełnienia w Okresie trwania Promocji warunku Promocji wskazanego w § 3 ust. 2
Organizator przyzna i dostarczy do Uczestnika
Promocji Kupon Sodexo na kwotę 400 PLN do
wykorzystania w największych sieciach handlowych.
Szczegółowe informacje na temat możliwości
wykorzystania kuponów znajdują się na stronie
https://dlaciebie.sodexo.pl/
Organizator oświadcza, że liczba dostępnych
w Okresie trwania Promocji kuponów to nie więcej niż 250 szt.
Organizator
oświadcza,
że
informacja
o wykorzystaniu puli kuponów określonej w §4
ust. 2 przed terminem zakończenia Promocji
zostanie niezwłocznie umieszczona na stronie
internetowej Banku pod adresem https://www.
bgzbnpparibas.pl/male-firmy/finansowanie
oraz w Oddziałach Banku.
Organizator i Bank oświadczają, że o przyznaniu
kuponu decyduje kolejność spełnienia warunku
określonego w §3 ust. 2, rozumiana jako data
uruchomienia środków na rachunek Klienta
z tytułu udzielonego Kredytu.
Organizator oświadcza, że weryfikacja spełnienia kryterium określonego w §3 ust. 2 następuje
w okresach dwutygodniowych, począwszy od
08.11.2018 r.
Organizator oświadcza, że przyznany Uczestnikowi Promocji kupon zostanie wysłany pocztą
kurierską na adres korespondencyjny Uczestnika niezwłocznie, po weryfikacji opisanej w §4
ust. 4, z zastrzeżeniem §4 ust. 3.
Organizator i Bank zastrzegają, że nie ma możliwości wystawienia duplikatu kuponu, bądź
jego wymiany na inną nagrodę.
Promocja organizowana jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

4.

5.
6.
7.

8.

jego zakończeniu przez okres konieczny dla zabezpieczenia dochodzenia ewentualnych roszczeń, oraz spełnienia obowiązków wynikających
z przepisów prawa.
Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych
oraz żądania ich poprawiania, przenoszenia
i ograniczenia przetwarzania, a także prawo
żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych przez Bank lub Organizatora w związku
z niniejszą Promocją. Uczestnikowi Promocji
przysługuje prawo do wniesienia skargi w zakresie nieuprawnionego przetwarzania danych
osobowych do Prezesa ochrony danych osobowych właściwego do spraw ochrony danych
osobowych.
Uczestnikowi promocji przysługuje prawo
sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych
osobowych.
Dane uczestnika promocji mogą być udostępniane firmom świadczącym usługi kurierskie,
pocztowe, i hostingowe.
Bank oraz Organizator oświadczają, że Promocja nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której
wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada
2009 r. o grach hazardowych.
Przekazanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne jednak niezbędne do wzięcia
udziału w Promocji. Uczestnik, na etapie składania Formularza rejestracyjnego akceptuje Regulamin Promocji i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 pkt a)
RODO).
§ 6. Reklamacje

1.

§ 5. Dane osobowe Uczestników Promocji

2.

Bank sprawuje nadzór nad przebiegiem Promocji oraz weryfikuje poprawność przyznawania
voucherów i spełniania przez Uczestników Promocji kryteriów określonych w §3.
Organizator oświadcza, że jest administratorem danych osobowych, przekazanych przez
Bank t.j. adresu korespondencyjnego, numeru
telefonu do kontaktu oraz imienia i nazwiska
Uczestnika Promocji, w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawi 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) (RODO) i przetwarza je w zakresie i celu przeprowadzenia
niniejszej Promocji (art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO),
czyli w celu marketingu produktów banku. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne
do udziału w promocji.
Dane osobowe Uczestnika Promocji będą przechowywane przez Okres trwania Promocji, a po

3.

Reklamacje związane z uczestnictwem w Promocji Uczestnik Promocji może składać:
a) bezpośrednio do Organizatora Promocji na
adres e-mail promocja@masterbrand.pl,
b) w terminie do 15 dni od daty zakończenia
Promocji.
Organizator rozpatruje reklamację w terminie
do 30 dni od daty jej otrzymania.
Decyzja Organizatora w przedmiocie rozpatrywanej reklamacji nie wyłącza ani nie ogranicza
uprawnień Uczestnika Promocji do dochodzenia
swoich roszczeń na podstawie powszechnie
obowiązujących przepisów prawa,
§ 7. Postanowienia ogólne

1.
2.

3.

Regulamin wchodzi w życie w dniu 08.11.2018 r.
Treść Regulaminu dostępna jest:
a) na stronie internetowej: https://www.
bgzbnpparibas.pl/male-firmy/finansowanie,
b) w Oddziałach Banku.
W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie
zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny.
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KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA
W PROMOCJI „KUPON 400 ZŁ DLA FIRMY”
DANE KONTAKTOWE
Dane osobowe

Imię i nazwisko							Telefon
E-mail

Zgodnie z Rozporządzeniem 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 („RODO”) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE administratorem Pani/Pana danych osobowych jest organizator promocji Master Brand Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie (03-963 Warszawa), przy ul. Genewskej 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000371365, kapitał zakładowy: 65 000 zł,
NIP: 527 26 43 370, REGON: 142707703 („Organizator”).
1. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestnika w następujących celach:
a) w celach związanych z organizacją, przebiegiem i realizacją Promocji,
b) wypełniania obowiązków Organizatora wynikających z przepisów szczególnych,
c) dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z Promocją.
2. Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo do wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f. RODO.
3. Dane Uczestnika Promocji mogą być udostępniane Bankowi BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, w celu potwierdzenia uprawienia do otrzymania nagrody i spełnienia warunków uczestniczenia w Promocji.
4. W przypadkach w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej
cofnięciem.
5. Dane Uczestnika Promocji będą przechowywane przez okres trwania Promocji, a po jego zakończeniu - przez okres konieczny dla
dochodzenia ewentualnych roszczeń, oraz spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa. W przypadku cofnięcia zgody
na przetwarzanie danych osobowych – do momentu wycofania zgody.
6. Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo dostępu do swoich danych (art. 15 RODO), ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia
danych (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO), przenoszenia danych (art. 20 RODO), wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO).
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w Promocji.
8. Organizator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się wysyłając wiadomość na adres email:
promocja@masterbrand.pl.
9. Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych
osobowych.
Po zapoznaniu się z Regulaminem Promocji zgłaszam swój udział w tym Promocji i oświadczam, że akceptuję treść Regulaminu
Promocji „Finansujesz – zyskujesz”.
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