Regulamin Promocji „DOCENIAMY MONETAMI”

§ 1. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin (dalej zwany „Regulaminem”) określa zasady uczestnictwa w
promocji „DOCENIAMY MONETAMI” (dalej zwanej „Promocją”).
2. Organizatorem promocji jest BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie przy ul. Kasprzaka 2, 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 147.593.150 zł w całości
wpłacony, zwany dalej „Bankiem” lub „Organizatorem”.
3. Partnerem Promocji jest Allegro sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Wierzbięcice
1B, 61-569 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000635012, kapitał zakładowy:
40 000 000 złotych, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 525-26-74-798,
REGON 365331553,(dalej zwany „Partnerem” lub “Allegro”).
4. Promocją objęci są Uczestnicy zdefiniowani w § 2.
5. Promocja jest prowadzona we wskazanym w § 2 pkt 1 Regulaminu Czasie Trwania
Promocji.
6. Promocja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o
grach hazardowych.
7. Promocja ma na celu popularyzację Kredytomatu na Portalu Agronomist.pl. oraz
produktów z Oferty Banku dla Rolników.
8. Treść Regulaminu jest dostępna na https://www.bnpparibas.pl/repozytorium/umowy-iregulaminy/produkty-banku-bnp-paribas-sa
§2. Definicje
Na użytek Regulaminu wprowadza się następujące definicje:
1. Czas Trwania Promocji – okres od 20 września 2022 r. do wyczerpania się Puli
Nagród w 1. Etapie, nie dłużej jednak niż do 20 października 2022 r.
2. Etapy Promocji Promocja jest prowadzona w 2 etapach (przebieg opisany w §4):
a. Etap 1. - od 20 września do 20 października 2022 r. (Czas Trwania Promocji)
b. Etap 2. – od 20 września do 31 grudnia 2022 r.
3. Nagrody:
a. Nagroda w 1. Etapie Promocji to 50 Monet Allegro
b. Nagroda w 2. Etapie Promocji to 100 Monet Allegro
4. Pula Nagród - Pula Nagród w Promocji wynosi:
a. 300 szt. w 1. Etapie oraz
b. 100 szt. w 2. Etapie.
5. Portal Allegro – prowadzona przez Allegro na podstawie Regulamin Allegro
dostępnego pod adresem https://allegro.pl/regulamin/pl (dalej „Regulamin Allegro”)
internetowa platforma transakcyjna, dostępna w domenie allegro.pl oraz za
pośrednictwem aplikacji mobilnej, której operatorem jest Allegro.
6. Użytkownik Allegro – podmiot, który po przejściu przez proces rejestracyjny (w tym
akceptacji Regulaminu Allegro) uzyskał dostęp do usług świadczonych przez Allegro
w ramach Portalu Allegro zgodnie z Regulaminem Allegro i posiada aktywne Konto

Allegro. Bycie zarejestrowanym Użytkownikiem Allegro nie jest obowiązkowe w chwili
przystąpienia do Promocji i nie stanowi warunku do otrzymania Nagrody w Promocji,
ale jest konieczne do odebrania i wykorzystania Monet Allegro- stanowiących Nagrody.
Rejestracja na Portalu Allegro jest bezpłatna.
7. Konto Allegro – prowadzone dla Użytkownika Allegro przez Allegro w Portalu Allegro
pod unikalną nazwą (login) konto, w którym gromadzone są dane Użytkownika Allegro
oraz inne informacje o jego działaniach w ramach Portalu Allegro.
8. Moneta Allegro – wirtualne oznaczenie widoczne w ramach ustawień Konta Allegro,
przyznane Uczestnikowi jako Nagroda w Promocji po spełnieniu warunków Promocji.
Zasady wykorzystania Monet Allegro, w tym ich wymiany na kupony promocyjne
Allegro oraz zasady ich wykorzystania na Platformie Allegro określone są w
Regulaminie Programu Monetowego Allegro dostępnym pod adresem:
allegro.pl/monety/regulamin. Ważność każdej Monety Allegro wynosi 365 dni liczonych
od dnia przyznania, nie dłużej jednak niż okres obowiązywania ww. programu.
9. Kod – ciąg cyfr i znaków służący do przyznania Użytkownikowi Allegro określonej
liczby Monet Allegro jako Nagroda w Promocji. Uczestnik otrzymuje Kod od Banku.
10. Strona
Promocji
–
strona
internetowa
dostępna
pod
adresem
allegro.pl/kampania/bnp-paribas-doceniamymonetami, której administratorem jest
Allegro, z której możliwe jest przejście za pomocą linku do Kredytomatu i Formularza
Kontaktu.
11. Rolnik – osoba fizyczna prowadząca działalność rolniczą w Polsce w rozumieniu
przepisów ustawy o podatku rolnym, która posiada pełną zdolność do czynności
prawnych.
12. Uczestnik Promocji – Rolnik, który spełnił warunki uczestnictwa w Promocji wskazane
w § 3 Regulaminu.
13. Kredytomat – narzędzie informatyczne dostępne na stronie Agronomist.pl do
wyszukiwania produktów z oferty Banku najlepiej dopasowanych do potrzeb klienta
będącego Rolnikiem. Na potrzeby Promocji wykorzystana zostanie wersja
Kredytomatu, umożliwiająca przystąpienie do Promocji oraz zgłoszenie danych i
złożenie oświadczeń wymaganych w Promocji w Formularzu Kontaktu.
14. Formularz Kontaktu - formularz zamieszczony w Portalu Agronomist.pl w ramach
dedykowanego dla Promocji Kredytomatu, dostępnego ze Strony Promocji, służący do
przystąpienia Uczestnika do Promocji oraz zgłoszenia danych i złożenia oświadczeń
wymaganych w Promocji, o których mowa w § 3 ust. 2 Regulaminu.
15. Portal Agronomist.pl - serwis internetowy prowadzony w domenie
www.agronomist.pl, oraz jej poddomenach, której właścicielem i administratorem jest
Bank prowadzony na podstawie Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną w
zakresie Platformy Agronomist dostępnego w Portalu Agronomist.pl.
16. Oferta Banku dla Rolników – na potrzeby Regulaminu oznacza produkty Banku oraz
partnerów Banku opisane na stronie https://www.bnpparibas.pl/rolnicy.
§3. Warunki uczestnictwa w Promocji
1. Promocja jest przeznaczona dla Rolników - Użytkowników Allegro zainteresowanych
Ofertą Banku dla Rolników.
2. W Promocji może wziąć udział Rolnik, który w Czasie Trwania Promocji skorzysta z
zamieszczonego na Stronie Promocji linku umożliwiającego przejście na dedykowaną
stronę Kredytomatu (https://agronomist.pl/kredytomat/formularz-allegro), wypełni i
prześle do Banku obowiązkowe elementy Formularza Kontaktu tj.:
1) dane osobowe Uczestnika - imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail oraz
powiat, w którym prowadzi działalność rolniczą, oraz
2) zgody marketingowe – zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach
marketingu produktów i usług własnych Banku, na otrzymywanie od Banku
drogą elektroniczną informacji stanowiących informacje handlowe w

3.
4.
5.

6.

rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz na
przedstawienie przez Bank drogą telefoniczną informacji dotyczących ofert lub
promocji i usług oferowanych przez Bank na podstawie ustawy Prawo
Telekomunikacyjne, a także potwierdzenie zapoznania się z klauzulą
informacyjną RODO, oraz
3) oświadczenie o akceptacji Regulaminu Portalu Agronomist.pl, oraz
4) oświadczenie, że Uczestnik jest Rolnikiem, akceptuje Regulamin i zgodnie z
jego postanowieniami przystępuje do Promocji.
Formularze Kontaktu wypełnione nieprawidłowo, w sposób niepełny lub też
zawierające nieprawdziwe dane, nie będą uwzględniane.
Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.
Uczestnik Promocji może w dowolnym momencie odstąpić od Promocji wysyłając
oświadczenie o odstąpienia od Promocji na adres KontaktAgro@bnpparibas.pl zgodne
ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu.
Promocja łączy się innymi promocjami organizowanymi przez Bank.
§4. Zasady przyznawania Nagród

1. Pierwszych 300 Uczestników Promocji, którzy spełnią warunki opisane w § 3 ust. 2
Regulaminu będzie uprawnionych do otrzymania Nagrody w 1. Etapie, czyli 50 Monet
Allegro. Pierwszeństwo Uczestników Promocji ustalane jest wg terminu wysłania
prawidłowo wypełnionego Formularza Kontaktu.
2. Nagrodę w 2. Etapie, czyli 100 Monet Allegro, otrzyma pierwszych 100 Uczestników
Promocji, którzy spełnili warunki do otrzymania Nagrody w 1. Etapie oraz łącznie:
1) po przesłaniu Formularza Kontaktu zgodnie z § 3 ust. 2 Regulaminu do 31 grudnia
2022 roku - zawrą z Bankiem lub partnerem Banku umowę na dowolny produkt z
Oferty Banku dla Rolników, a następnie
2) prześlą do Banku na adres Kontaktagro@bnpparibas.pl z adresu e-mail
wskazanego w Formularzu Kontaktu zgłoszenie zawierające informacje i
oświadczenia upoważniające Bank do weryfikacji spełnienia warunku otrzymania
Nagrody w 2. Etapie zgodne z treścią załącznika nr 2 do Regulaminu (dalej
„Zgłoszenie”),
przy czym pierwszeństwo Uczestników Promocji ustalane jest wg terminu wysłania
prawidłowo wypełnionego Zgłoszenia.
3. Uczestnik Promocji, który spełni warunki do otrzymania Nagrody w Promocji, w
terminie do 5 dni roboczych od wysłania prawidłowo wypełnionego: Formularza
Kontaktu (Nagroda w Etapie 1.) oraz Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 2)
Regulaminu (Nagroda w Etapie 2.) otrzyma (z adresu Kontaktagro@bnpparibas.pl) na
adres e-mail wskazany w Formularzu Kontaktu Kod umożliwiający odebranie Nagrody
w danym Etapie.
4. W celu realizacji Kodu, Uczestnik będący jednocześnie Użytkownikiem Allegro wpisuje
otrzymany Kod na Stronie Promocji a Monety Allegro doliczą mu się automatycznie do
jego Konta Allegro.
5. Nagroda nie podlega zwrotowi.
6. Nagroda nie podlega wymianie na jakikolwiek ekwiwalent, w szczególności ekwiwalent
pieniężny.
7. Każdy Uczestnik Promocji może otrzymać wyłącznie po jednej Nagrodzie w każdym z
Etapów w ramach Promocji, niezależnie od liczby przesłanych Formularzy Kontaktu
oraz zawartych umów.
8. Nagrody korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych, z
zastrzeżeniem sytuacji gdy są one uzyskiwane w ramach działalności uznawanej za
działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych.
9. Bank zastrzega sobie prawo do odmowy wydania Nagrody w przypadku podania
nieprawdziwych danych lub oświadczeń przekazywanych przez Uczestnika Promocji.

§5. Przetwarzanie danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Promocji jest
Organizator.
2. Dane osobowe Uczestników 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 do
otrzymania Nagrody i wydania Nagrody w Promocji, a przetwarzanie nie narusza praw
i wolności osoby, której dane dotyczą i odbywa się po zapoznaniu się przez Uczestnika
Promocji z treścią Regulaminu i po zaakceptowaniu go na podstawie zgody wyrażonej
przez Uczestnika Promocji (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a – w zakresie zgody
wyrażonej przez Uczestnika Promocji i pkt b – w pozostałym zakresie w jakim jest to
niezbędne do przeprowadzenia Promocji) 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 („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 Uczestnika Promocji jest dobrowolne jednak
niezbędne do wzięcia udziału w Promocji. Uczestnik Promocji na etapie składania
Formularza rejestracyjnego akceptuje Regulamin i wyraża zgodę na przetwarzanie
danych osobowych w zakresie i celu niezbędnym do przeprowadzenia Promocji,
weryfikacji spełniania warunków uczestnictwa w Promocji oraz warunków do
otrzymania Nagrody i wydania Nagrody w Promocji (art. 6 ust. 1 pkt a) RODO).
4. Uczestnik Promocji ma 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 w Promocji 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 Promocji. W zakresie, w jakim podstawą
przetwarzania danych osobowych jest zgoda Uczestnika Promocji, Uczestnik Promocji
ma prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody Klienta przed jej wycofaniem.
5. Dane osobowe Uczestnika Promocji przetwarzane są w związku z: przeprowadzeniem
Promocji, weryfikacją uprawnienia do otrzymania Nagrody i wydania Nagrody w
Promocji oraz do rozpatrzenia ewentualnych reklamacji Uczestnika Promocji.
6. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych przez
Organizatora Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo do wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Organizator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się
mailowo pod adresem iodo@bnpparibas.pl lub listowie pod adresem BNP Paribas
Bank Polska Spółka Akcyjna 01-211 Warszawa ul. Kasprzaka 2, więcej na temat
przetwarzania danych osobowych można się dowiedzieć na stronie WWW
organizatora pod adresem https://www.bnpparibas.pl/repozytorium/rodo.
8. Dane osobowe dotyczące Uczestnika 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.).
§6. Reklamacje

1. Uczestnik Promocji może składać w Banku reklamacje (zastrzeżenia) dotyczące usług
świadczonych przez Bank.
2. Reklamacje mogą być składane w formie pisemnej – osobiście w Oddziałach lub
centrali Banku albo przesyłką pocztową na adres centrali Banku: BNP Paribas Bank
Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (01-211) przy ul. Kasprzaka 2, ustnie
– telefonicznie pod numerem infolinii Banku 801 321 123 oraz (+48 22) 134 00 00
dostępnymi 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę (opłata za połączenie wg cennika
operatora) albo osobiście w Oddziale Banku, drogą elektroniczną - Systemami
Bankowości Elektronicznej lub za pośrednictwem formularza reklamacyjnego na
stronie internetowej Banku: www.bnpparibas.pl.
3. Po złożeniu przez Uczestnik Promocji reklamacji, Bank rozpatruje reklamację i udziela
Klientowi odpowiedzi w formie pisemnej (listownie), za pomocą innego trwałego
nośnika informacji lub, na wniosek Uczestnika Promocji, pocztą elektroniczną.
4. Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty
rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, rozpatrzenie i udzielenie odpowiedzi
na reklamacje przez Bank następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od
dnia otrzymania reklamacji. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi
przed
jego
upływem.
W
szczególnie
skomplikowanych
przypadkach,
uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w powyższym
terminie, Bank w informacji przekazywanej Uczestnikowi Promocji wyjaśnia przyczynę
opóźnienia, wskazuje okoliczności wymagające ustalenia do rozpatrzenia sprawy oraz
określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie
może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.
5. W przypadku nieuwzględnienia przez Bank roszczeń wynikających z reklamacji,
Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo odwołania się do Rzecznika Klienta Banku
pisemnie na adres: Rzecznik Klienta, BNP Paribas Bank Polska S.A., ul. Kasprzaka 2,
01-211 Warszawa lub wykorzystując „formularz odwołanie od reklamacji” znajdujący
się na stronie www.bnpparibas.pl
6. Postępowanie reklamacyjne Banku nie wyłącza roszczeń Uczestnika Promocji
wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
§7. Postanowienia końcowe
1. Regulamin podlega prawu obowiązującemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy
powszechnie obowiązującego prawa. W relacjach Organizatora z Uczestnikiem
Promocji stosuje się język polski.
2. 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, której tekst jest dostępny m.in. w serwisie
internetowym Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej http://isap.sejm.gov.pl/.
3. Właściwości sądu dotyczą przepisy art. 15 – 46 ww. Kodeksu. Zasadą ogólną jest, iż
powództwo przeciwko osobie prawnej (którą jest Organizator) wytacza się według
miejsca jej siedziby.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.09.2022 r.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Promocji „Doceniamy Monetami”

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD PROMOCJI „DOCENIAMY MONETAMI”
Dane Uczestnika Promocji:
Imię i nazwisko
nr telefonu

Oświadczam, że odstępuję od Promocji „DOCENIAMY MONETAMI”, do której przystąpiłem/am w dniu …………………

Data

Podpis Uczestnika Promocji

Załącznik nr 2 do Regulaminu Promocji „Doceniamy Monetami”
FORMULARZ ZGŁOSZENIA

Dane Uczestnika Promocji:
Imię i nazwisko
nr telefonu
Zgodnie z § 4 ust. 3 Regulaminu Promocji „Doceniamy Monetami”, którego organizatorem jest
BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Bank”) oświadczam, że:
1. w dniu ……. zawarłem / zawarłam z ………… następującą umowę z Oferty Banku dla
Rolników : ……………………………………………………… (dalej „Umowa”).
2. [ dotyczy sytuacji gdy Umowa została zawarta z partnerem Banku ]
Upoważniam Bank do weryfikacji spełniania warunku otrzymania Nagrody w Promocji
w zakresie zawarcia Umowy, w tym do przekazania moich danych (imię, nazwisko,
data zawarcia Umowy) oraz informacji o jej zawarciu partnerowi Banku, z którym
została zawarta Umowa.
Upoważniam partnera Banku, z którym została zawarta Umowa, do przekazania
Bankowi informacji, czy Umowa została zawarta zgodnie z moim oświadczeniem
zawartym w pkt 1.

Data

Podpis Uczestnika Promocji

