ZAŁĄCZNIK NR 1 DO PISMA OKÓLNEGO NR PO/0404/2021

REGULAMIN PROMOCJI „WYGODNY BIZNES Z TERMINALEM”
§ 1. Postanowienia ogólne
1.
2.

3.
4.

Niniejszy regulamin Promocji „Wygodny biznes z terminalem” (zwany dalej „Regulaminem”) określa mechanizm, zakres
i warunki uczestnictwa w promocji „Wygodny biznes z terminalem” (zwanej dalej „Promocją”).
Organizatorem Promocji „Wygodny biznes z terminalem” jest Hagen Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Michałowicach, przy ul. Polnej 16, 05-816 Michałowice, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000383723 prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca NIP: 534 246 86 48 oraz kapitał zakładowy w wysokości 60 000 zł,
zwana dalej „Organizatorem”.
Partnerem Promocji jest BNP Paribas Bank Polska S.A.
Na potrzeby Promocji wprowadza się następujące definicje:
1) Bank – BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 2, 01-211 Warszawa,
zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz
kapitał zakładowy w wysokości 147.518.782 zł w całości wpłacony;
2) Elavon - Elavon Financial Services Designated Activity Company (Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością o
Wyznaczonym Przedmiocie Działalności) Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 17, 02-515 Warszawa,
zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 287836,
numer REGON 300649197, NIP 2090000825, kapitał zakładowy Elavon Financial Services Designated Activity Company
6.400.001,00 euro. Elavon Financial Services DAC prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą Elavon Merchant
Services i podlega nadzorowi Centralnego Banku Irlandii;
3) Formularz rejestracyjny – formularz zamieszczony na Stronie Promocji, służący do rejestracji Uczestnika w Promocji.
Formularz rejestracyjny zawiera następujące pola: nazwa firmy, adres e-mail do kontaktu, numer telefonu
komórkowego Uczestnika, NIP, oświadczenia, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 4 lit. b Regulaminu;
4) Obrót – wartość Transakcji wykonanych na wszystkich Terminalach POS i/lub Terminalach mPOS użytkowanych w
ramach Promocji we wskazanym w Regulaminie okresie pomniejszony o transakcje odrzucone i zwrócone w okresie
dwóch kolejnych miesięcy po miesiącu przeprowadzenia pierwszej Transakcji na Terminalu POS i/lub Terminalu mPOS;
5) Oddział – placówka Banku, w której Uczestnik może zawrzeć umowę o Rachunek. Lista Oddziałów znajduje się pod
adresem: https://www.bnpparibas.pl/kontakt/oddzialy-z-obsluga-detaliczna-ibiznesowa?type=department_retail_business;
6) Rachunek – rachunek bieżący prowadzony zgodnie z Regulaminem Rachunków, Lokat terminowych, Kart oraz
wybranych innych usług dla Klientów Mikroprzedsiębiorstw w BNP Paribas Bank Polska S.A. obowiązującym od 01
stycznia 2021, dostępnym na stronie https://www.bnpparibas.pl/repozytorium/umowy-i-regulaminy/produktybanku-bnp-paribas-sa;
7) Rejestracja – prawidłowe, tj. przy użyciu prawdziwych i kompletnych danych wypełnienie Formularza rejestracyjnego
i przesłanie go przez użycie opcji „Zarejestruj się”;
8) Segment Klientów Biznesowych (Mikroprzedsiębiorstwa) – grupa klientów, którzy spełniają kryteria określone w
uchwale segmentacyjnej Banku;
9) Sodexo – Sodexo Benefits and Rewards Services Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kłobuckiej 25,
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000033826,
posiadająca NIP: 522-23-57-343, REGON: 013055815;
10) Strona Promocji – strona o adresie wygodnybiznes.bnpparibasplus.pl, której administratorem jest Organizator;
11) Transakcja – transakcja bezgotówkowa dokonana kartą płatniczą lub innymi dostępnymi metodami płatności, która
została przeprowadzona za pomocą Terminala POS lub Terminala mPOS
12) Terminal POS – stacjonarne lub bezprzewodowe elektroniczne urządzenie (terminal stacjonarny lub terminal
stacjonarny 3G) do akceptacji kart wykorzystujące łącza telekomunikacyjne do podłączenia z systemem
informatycznym agenta rozliczeniowego, instalowany w punkcie usługo-handlowym Uczestnika Promocji,
dostarczany i obsługiwany przez partnera Banku firmę Elavon;
13) Terminal mPOS - mobilny terminal płatniczy (terminal przenośny 3G lub Mobilny terminal płatniczy
MobileMerchant) to urządzenie wykorzystujące zewnętrzne źródła telekomunikacyjne, łączące się z smartfonem lub
tabletem Uczestnika Promocji, które umożliwia przyjmowanie płatności kartą płatniczą w dowolnym miejscu z
dostępem do wifi lub sieci komórkowej. Dostarczany i obsługiwany przez partnera Banku firmę Elavon jako
dodatkowe urządzenie do Terminala POS;
14) Uczestnik – posiadacz Rachunku, przedsiębiorca, będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną
nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzący we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową,
spełniający warunki Promocji określone w niniejszym Regulaminie oraz zakwalifikowany przez Bank do Segmentu
Klientów Biznesowych (Mikroprzedsiębiorstw), który na dzień przystąpienia do Promocji posiada lub otworzy
Rachunek w Banku w okresie trwania Promocji;

15) Umowa - umowa rachunku bankowego, w tym umowa ramowa, na podstawie której Bank prowadzi dla Posiadacza
Rachunku odpowiedni Rachunek lub świadczy inne usługi bankowe;
16) Wirtualna Karta Sodexo – przedpłacona karta płatnicza mająca wyłącznie elektroniczną postać (karta nie ma swojego
plastikowego odpowiednika). Regulamin korzystania z Wirtualnej Karty dostępny po zalogowaniu na stronę
https://lp.sodexo.pl/wirtualna;
17) Virtual Branch – jednostka organizacyjna w Banku realizująca zdalnie zadania obsługi i sprzedaży produktów
bankowych Banku.
18) Zaproszenie - materiał wygenerowany przez Bank (np. mail, wiadomość tekstowa, ulotka, baner w Bankowości
elektronicznej, baner na stronie Banku) zawierająca informacje o Promocji.
5.

6.
7.
8.

9.

Promocja będzie trwała w okresie od dnia 22 lipca 2021 roku do momentu osiągnięcia liczby 200 Rejestracji
w Promocji, lecz nie dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2021 roku, z tym, że:
1) Do Promocji może zarejestrować się osoba która na dzień przystąpienia do Promocji posiada Rachunek w Banku;
2) dokonanie zgłoszenia w Promocji w sposób opisany w § 2 ust. 1 pkt 4 może nastąpić w terminie od dnia 22 lipca 2021
roku do osiągnięcia liczby 200 Rejestracji w Promocji, lecz nie dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2021 roku na Stronie
Promocji.
Promocja będzie prowadzona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Promocja ma na celu popularyzację usług Banku w zakresie Rachunku.
Treść Regulaminu jest udostępniona w siedzibie Organizatora, a także na Stronie Promocji. Informacje o Promocji można
uzyskać pod numerem telefonu 22 299 11 50 (czynny w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 9-17, opłata za połączenie
według cennika operatora).
Promocja nie jest grą losową w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (tj. Dz.U. 2019, poz.
847 z późn. zm.).
§ 2. Zasady uczestnictwa w Promocji

1.

2.
3.
4.

W Promocji może wziąć udział Uczestnik, który łącznie spełnia następujące warunki:
1) otrzymał Zaproszenie od Banku;
2) jest stroną Umowy na dzień przystąpienia do Promocji;
3) zawrze umowę dzierżawy z Elavon o Terminal POS (na minimum 24 miesiące) albo Terminal POS i Terminal mPOS w
Oddziale Banku lub poprzez Virtual Branch od dnia 22 lipca 2021 r. do dnia 31 sierpnia 2021 r.
4) dokona zgłoszenia w Promocji na Stronie Promocji w okresie od dnia 22 lipca 2021 roku do momentu osiągnięcia
liczby 200 Rejestracji w Promocji, lecz nie dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2021 roku poprzez:
a) wypełnienie Formularza rejestracyjnego o wskazane w nim dane;
b) złożenie w Formularzu rejestracyjnym oświadczeń wymaganych do wzięcia udziału i przeprowadzenia Promocji
dotyczących zaakceptowania Regulaminu, zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych Uczestnika (jeśli
dotyczy) oraz ich przekazanie do Banku w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Promocji, a także
o upoważnieniu Banku do przekazania Organizatorowi informacji o spełnieniu warunków do uzyskania nagrody;
c) przesłanie wypełnionego w powyższy sposób Formularza rejestracyjnego poprzez wciśnięcie przycisku
„Zarejestruj się”;
Po przesłaniu Formularza rejestracyjnego Uczestnik otrzymuje informację o objęciu go Promocją, w postaci
potwierdzenia na ekranie komputera oraz w postaci e-maila, przesłanego na adres podany przez Uczestnika w
Formularzu rejestracyjnym;
5) poda w Formularzu rejestracyjnym takie same dane, jak podczas składnia wniosku, w Umowie o Terminal POS;
6) do rozliczeń z Terminala POS/Terminala mPOS wskaże Rachunek;
7) przeprowadzi pierwszą Transakcję na Terminalu POS lub Terminalu mPOS do dnia 30 września 2021 r.
Każdy Uczestnik może wziąć udział w Promocji tylko jeden raz.
Zgłoszenia do Promocji (Formularz rejestracyjny) wypełnione nieprawidłowo, w sposób niepełny lub też zawierające
nieprawdziwe dane, nie będą uwzględniane.
Każdy Uczestnik ma prawo do odstąpienia od uczestnictwa w Promocji. W tym celu Uczestnik musi w terminie do 14 dni od
daty Rejestracji w Promocji zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 3 przesłać oświadczenie o odstąpieniu drogą elektroniczną na adres
wygodnybiznes@bnpparibasplus.pl albo w formie papierowej na adres Organizatora: Hagen, ul. Sabały 60, 02-174
Warszawa. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Promocji stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
§ 3. Nagrody i zasady ich przyznawania

1.

2.

3.

Pierwszą nagrodę stanowi Wirtualna Karta Sodexo o wartości 200 zł („Pierwsza nagroda”). Drugą nagrodę stanowi
Wirtualna karta Sodexo o wartości 200 zł („Druga nagroda”). Każdy Uczestnik może zdobyć tylko jedną Pierwszą i jedną
Drugą o łącznej wartości 400 zł.
Pierwsza nagroda w wysokości 200 zł jest przyznawana Uczestnikowi, który łącznie:
a) spełni wszystkie warunki określone w § 2 ust. 1 Regulaminu, oraz
b) przeprowadzi pierwszą Transakcje na Terminalu POS lub Terminalu mPOS użytkowanych w ramach Promocji do
dnia 30 września 2021 r.
Druga nagroda o wartości 200 zł jest przyznawana Uczestnikowi, który łącznie:
a) spełni warunki do otrzymania Pierwszej nagrody zgodnie z § 3 ust. 2 oraz

b) w ciągu dwóch kolejnych miesięcy po miesiącu przeprowadzenia pierwszej Transakcji na Terminalu POS lub
Terminalu mPOS wykona Obrót na łączną kwotę min. 10 000 zł.

Przykład:
Uczestnik spełnił wszystkie warunki do uzyskania nagrody zgodnie z § 2 ust. 1 oraz przeprowadził pierwszą Transakcje na Terminalu
POS lub Terminalu mPOS w miesiącu lipiec 2021 r., powinien wykonać łączny Obrót na kwotę min. 10 000 zł w miesiącach sierpień
i wrzesień 2021 r.
Przykład:
Uczestnik spełnił wszystkie warunki do uzyskania nagrody zgodnie z § 2 ust. 1 oraz przeprowadził pierwszą Transakcje na Terminalu
POS lub Terminalu mPOS w miesiącu sierpień 2021 r., powinien wykonać łączny Obrót na kwotę min. 10 000 zł w miesiącach
wrzesień i październik 2021 r.
Przykład:
Uczestnik spełnił wszystkie warunki do uzyskania nagrody zgodnie z § 2 ust. 1 oraz przeprowadził pierwszą Transakcje na Terminalu
POS lub Terminalu mPOS w miesiącu wrzesień 2021 r. powinien wykonać łączny Obrót na kwotę min. 10 000 zł w miesiącach
październik i listopad 2021 r.
4.

5.

Weryfikację prawa Uczestnika do uzyskania każdej z nagród przeprowadzi Organizator na podstawie danych przekazanych
mu przez Uczestników, które to dane Organizator przekaże Bankowi na podstawie odrębnej zgody pozyskanej od
Uczestników, a Bank udzieli informacji Organizatorowi na podstawie upoważnienia udzielonego Bankowi przez Uczestnika
do przekazania Organizatorowi informacji o spełnieniu warunków uzyskania prawa do Nagród.
Uczestnik nie może przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie, ani nie przysługuje mu prawo wymiany
nagrody na inną nagrodę.
§ 4. Wydanie Nagród w Promocji

1.

2.
3.

Każdy Uczestnik Promocji, który spełni opisane w Regulaminie warunki do otrzymania nagrody, o której mowa w § 3 (dalej
„Laureat”) zostanie poinformowany przez Organizatora z adresu wygodnybiznes@bnpparibasplus.pl o przyznaniu każdej
nagrody za pomocą wiadomości przesłanej na adres e-mail podany przez niego w Formularzu rejestracyjnym:
a) wiadomość o przyznaniu Pierwszej nagrody zostanie przesłana do Laureatów nie później niż do 24 dnia miesiąca
następującego po miesiącu spełnienia warunków do uzyskania Pierwszej nagrody,
b) wiadomość o przyznaniu Drugiej nagrody zostanie przesłana do Laureatów nie później niż do dnia 24 dnia
miesiąca następującego po miesiącu spełnienia warunków do uzyskania Drugiej nagrody.
Każda nagroda zostanie przekazana Laureatom przez Sodexo na adres email podany w Formularzu rejestracyjnym, do
ostatniego dnia miesiąca, w którym otrzymają informację o przyznaniu nagrody.
Wydanie nagród nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Wartość nagrody powiększa przychód firmy.
Podstawą wykazania przychodu w księgach jest protokół przekazania nagrody, który zostanie dostarczony Uczestnikowi
przez Hagen.
§ 5. Postępowanie reklamacyjne

1.

2.
3.

4.
5.

Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji można zgłaszać na piśmie na adres Organizatora:
Agencja Hagen, ul. Sabały 60, 02-174 Warszawa z dopiskiem „REKLAMACJA” lub na adres e-mail:
wygodnybiznes@bnpparibasplus.pl.
Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres oraz adres e-mail reklamującego (jeśli chce, aby odpowiedź została mu
przekazana e- mailem), jak również opis i przyczyny reklamacji.
Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji.
Odpowiedź na reklamację zostanie przekazana na piśmie lub w przypadku złożenia takiego wniosku przez reklamującego na
jego adres e-mail.
Reklamacje rozpatrywane będą na podstawie niniejszego Regulaminu.
Klient może składać w Banku reklamacje (zastrzeżenia) dotyczące usług świadczonych przez Bank na zasadach opisanych
w Regulaminie rachunków, lokat terminowych, kart oraz wybranych innych usług dla klientów mikroprzedsiębiorstw w BNP
Paribas Polska S.A. dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w BNP Paribas Bank Polska S.A., obowiązującym
od 01 stycznia 2021, dostępny na stronie https://www.bnpparibas.pl/repozytorium/umowy-i-regulaminy/produkty-bankubnp-paribas-sa
§ 6. Przetwarzanie danych osobowych

1.
2.

Administratorem danych osobowych udostępnianych przez osoby fizyczne w ramach Promocji jest Organizator.
Dane osobowe osób fizycznych w ramach Promocji przetwarzane są zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych
osobowych obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej, w zakresie i celu niezbędnym do
przeprowadzenia Promocji, sprawdzenia spełniania warunków uczestnictwa w Promocji oraz warunków otrzymania
Nagrody i wydania Nagrody, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą i odbywa się po

zapoznaniu się przez Uczestnika z treścią Regulaminu i po zaakceptowaniu go na podstawie zgody wyrażonej przez
Uczestnika (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”)) oraz w zakresie, w jakim jest to
wymagane w celu wypełnienia przez Organizatora obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze (na podstawie art. 6
ust. 1 pkt c) RODO).
3. Przekazanie danych osobowych przez osoby fizyczne jest dobrowolne jednak niezbędne do wzięcia udziału w Promocji, w
przypadku Uczestników prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Uczestnik, na etapie składania Formularza
rejestracyjnego akceptuje Regulamin Promocji i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 pkt a)
RODO).
4. Osoby fizyczne w ramach Promocji mają prawo żądania dostępu do danych (art. 15 RODO), żądania sprostowania (art. 16
RODO), żądania ich usunięcia (art. 17 RODO) lub żądania ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), przenoszenia danych
(art. 20 RODO), prawo wniesienia sprzeciwu (art. 21 RODO), prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie
danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest ono warunkiem uczestniczenia w Promocji i otrzymania Nagrody/ Nagród
oraz spełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa. Niepodanie tych danych osobowych będzie skutkowało brakiem
możliwości uczestniczenia w Promocji i ubiegania się oraz otrzymania Nagrody. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania
danych osobowych jest zgoda, Uczestnik ma prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
5. Odbiorcą danych jest BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz Sodexo.
6. Dane osobowe osób fizycznych w ramach Promocji przetwarzane są w związku z: przeprowadzeniem Promocji, weryfikacji
uprawnienia do otrzymania Nagrody i wydania Nagrody oraz do rozpatrzenia ewentualnych reklamacji Uczestnika.
7. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych przez Organizatora osobie fizycznej przysługuje
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Organizator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się telefonicznie pod numerem 22 115 46
34.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do udostępniania lub przekazania danych osobowych osób fizycznych uczestniczących w
Promocji podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa: organom ścigania, urzędom, sądom lub
innym podmiotom upoważnionym do takiego udostępnienia lub przekazania na podstawie przepisów prawa w zakresie i
celu wymaganym przez te podmioty i przepisy prawa.
10. Dane osobowe dotyczące osób fizycznych w ramach Promocji będą przetwarzane przez czas trwania Promocji oraz przez
okres 1 roku od dnia zakończenia (na potrzeby rozstrzygania ewentualnych roszczeń). Dane mogą być też przetwarzane w
ramach dokumentów księgowych przez okres wymagany przepisami prawa (art. 6 ust. 1 pkt c) RODO.).
§ 7. Postanowienia końcowe
1.

2.

3.
4.

Niniejszy Regulamin podlega prawu obowiązującemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W sprawach
nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa. W relacjach
Organizatora z Uczestnikami stosuje się język polski.
Sąd właściwy dla rozstrzygania sporów związanych z wykonywaniem Regulaminu wnoszący pozew może ustalić na
podstawie przepisów ustawy z dnia 8 grudnia 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1460a) , z
późn. zm.), której tekst jest dostępny m.in. w serwisie internetowym Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
http://isap.sejm.gov.pl/.
Właściwości sądu dotyczą przepisy art. 15 – 46 ww. kodeksu.
Istnieje możliwość skorzystania z pozasądowego rozstrzygania sporów przez sąd polubowny działający przy Komisji Nadzoru
Finansowego
zgodnie
z
procedurami
dostępnymi
na
stronie
internetowej
podmiotu
https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/sad_polubowny_przy_KNF / lub w innej „zakładce” na stronie www.knf.gov.pl .

Załącznik nr 1 do Regulaminu promocji „Wygodny biznes z terminalem”
Dane Uczestnika:
Imię
Nazwisko
Firma:
NIP Uczestnika:
adres e-mail
nr telefonu
Oświadczenie o odstąpieniu od Promocji „Wygodny biznes z terminalem”
Oświadczam, że odstępuję od Promocji Wygodny biznes z terminalem”, do której przystąpiłem/am w momencie
wypełnienia Formularza rejestracyjnego.

Data

Podpis Uczestnika

