Regulamin Promocji
„EnveloKonto z premią 50 zł”

§1 Definicje
Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
Bank, Partner, Partner Promocji – Bank Pocztowy S.A z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 17, 85-959
Bydgoszcz, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000010821, o kapitale zakładowym 128 278 080 zł w
całości opłaconym, numer NIP 554-03-14-271, będący dostawcą usług płatniczych w rozumieniu ustawy o
usługach płatniczych,
EnveloBank – bankowość cyfrowa Banku;
Formularz rejestracji – formularz dostępny w Serwisie Promocji, umożliwiający założenie Profilu Uczestnika i
tym samym rejestrację w Promocji;
Organizator Promocji – Trader.com (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10 (00-732
Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000087256, kapitał zakładowy w
wysokości: 35 637 000,00 zł, REGON: 010121747, NIP: 5220102863;
Premia – kwota w wysokości 50 zł przyznana i wypłacona przez Organizatora Uczestnikowi, który spełnił
warunki Promocji „EnveloKonto z premią 50 zł”;
Profil Uczestnika – Profil założony w Serwisie Promocji umożliwiający wzięcie udziału w Promocji;
Promocja – działania promocyjne pod nazwą „EnveloKonto z premią 50 zł” mające na celu promocję
produktów, prowadzona na podstawie Regulaminu;
Regulamin – niniejszy regulamin akcji promocyjnej „EnveloKonto z premią 50 zł” dostępny w siedzibie
Organizatora oraz na stronie Serwisu Promocji, stanowiący podstawę organizacji Promocji, a także określający
prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników;
Serwis
Promocji – strona
internetowa
Organizatora
dostępna
pod
https://envelokonto2.zpremia.pl, która umożliwia rejestrację Uczestnika w Promocji;

adresem

URL:

Uczestnik Promocji, Uczestnik – Uczestnikami Promocji mogą być osoby fizyczne, które:
a)

nie są pracownikami Organizatora ani Partnera,

b) w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, nie będą nabywały prawa do Premii w związku z tą
prowadzoną działalnością gospodarczą,
c)

dokonają rejestracji w Serwisie Promocji i utworzą Profil Uczestnika na zasadach określonych w
Regulaminie;

d) spełniają warunki wymagane dla zawarcia Umowy o EnveloKonto, określone w dokumentach wskazanych
w §2 ust. 9 Regulaminu, w tym w momencie wysłania Wniosku Internetowego nie są posiadaczami konta
w Banku;
e)

przed wysłaniem Wniosku Internetowego nie są w trakcie innego procesu otwierania EnveloKonta, a także
nie są posiadaczami innych rachunków w Banku Pocztowym.
Umowa o EnveloKonto – umowa o prowadzenie rachunków bankowych („EnveloKonto”), o kartę płatniczą
(dalej „EnveloKarta”) oraz o usługi bankowości elektronicznej i telefonicznej EnveloBank dla osób fizycznych;
Wniosek Internetowy – wniosek elektroniczny umieszczony na serwerach i w domenie Banku
(https://ewniosek.envelobank.pl) pozwalający na zawarcie Umowy o EnveloKonto, do którego przekierowanie
udostępniane jest Uczestnikom po zalogowaniu się do Profilu Uczestnika w Serwisie Promocji.
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§2 Postanowienia ogólne
Organizatorem Promocji oraz fundatorem Premii jest Trader.com (Polska) sp. z o.o.
Działania promocyjne mające na celu promocję produktów Banku zostaną przeprowadzone w oparciu
o strony internetowe Serwisu Promocji pod adresem URL: https://envelokonto2.zpremia.pl
Promocja trwa w okresie od 7 czerwca 2018 r. do 21 września 2018 r.
Okres, w którym można składać Wnioski Internetowe uprawniające do udziału w Promocji „EnveloKonto
z Premią 50 zł” trwa od 7 czerwca 2018 r. do momentu osiągnięcia puli 2800 złożonych Wniosków
Internetowych lecz nie dłużej niż do dnia 15 lipca 2018 r.
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Dzienny limit liczby rejestracji wynosi 250 nowych Profili Uczestnika dziennie.
W okresie, o którym mowa w ust. 3 Organizator będzie zamieszczać w Serwisie Promocji aktualne
informacje o liczbie Wniosków Internetowych złożonych w Promocji „EnveloKonto z Premią 50 zł” oraz
zamieści w Serwisie Promocji informację o zakończeniu tych Promocji z powodu osiągnięcia puli 2800
złożonych Wniosków Internetowych.
Poprzez uczestnictwo w Promocji Uczestnik nabywa prawo do otrzymania Premii w wysokości 50 zł za
zawarcie Umowy o EnveloKonto, po spełnieniu warunków określonych w §3 Regulaminu;
Uczestnictwo w Promocji wiąże się z zawarciem Umowy o EnveloKonto.
Zasady korzystania z EnveloKonta oraz Karty w Banku Pocztowym S.A. i usług bankowości elektronicznej
określone są w następujących dokumentach:
a) Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych EnveloBank oraz wydawania i obsługi
kart płatniczych dla osób fizycznych, dostępnym na https://www.envelobank.pl/pdf/tabele-iregulaminy/regulamin_osoby_fizyczne_envelobank.pdf;
b) Umowie
o
EnveloKonto,
dostępnej
na
https://www.envelobank.pl/pdf/tabele-iregulaminy/umowa_ror.pdf;
c) Arkuszu informacyjnym dla deponentów, dostępnym na https://www.envelobank.pl/pdf/tabele-iregulaminy/arkusz_dla_deponentow.pdf;
d) Taryfie opłat i prowizji bankowych pobieranych za czynności związane z obsługą osób fizycznych,
dostępnej
na
https://www.envelobank.pl/pdf/tabele-iregulaminy/taryfa_oplat_i_prowizji_envelobank.pdf;
e) Komunikacie - Tabela oprocentowania lokat i rachunków bankowych dla Klientów detalicznych,
dostępnej
na
https://www.envelobank.pl/pdf/tabele-iregulaminy/komunikat_dotyczacy_oprocentowania_osoby_fizyczne_envelobank.pdf;
f) Komunikacie dotyczącym w szczególności: terminów i trybu realizacji usług płatniczych, wpłatomatów,
wykazu dyspozycji oraz zasad zgłaszania wypłat z rachunków powyżej określonej kwoty dla klientów
detalicznych,
dostępnym
na
https://www.envelobank.pl/pdf/tabele-i-regulaminy/komunikatdetal_portal_envelo.pdf;
g) Warunkach
świadczenia
usług
bankowości
elektronicznej
EnveloBanku,
dostępnych
na https://www.envelobank.pl/pdf/tabele-iregulaminy/warunki_swiadczenia_uslug_bankowosci_elektronicznej_envelobank.pdf.
Uczestnictwo w Promocji nie wyłącza możliwości skorzystania przez Uczestnika z Programu „EnveloBonus
za e-zakupy”, którego organizatorem jest Bank. Regulamin Programu „EnveloBonus za e-zakupy” dostępny
jest na stronie internetowej: https://www.envelobank.pl/twoje-korzysci/envelobonus.html.
Wypełniając Formularz Rejestracji Uczestnik Promocji może wyrazić następujące dobrowolne zgody
marketingowe na rzecz Organizatora Promocji, które nie są warunkiem udziału w Promocji:
a) „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przezTrader.com (Polska) sp. z o.o.. z
siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa - administratora danych osobowych, w
celach marketingowych, w tym w celu przesyłania mi informacji handlowej za pomocą środków
komunikacji elektronicznej, w szczególności przez SMS i email.”;
b) „Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Trader.com (Polska)sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul.
Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, informacji handlowych dotyczących innych podmiotów –
kontrahentów Trader.com (Polska) sp. z o.o., ich produktów lub usług, w szczególności przez SMS i
email.”

§3 Zasady Promocji „EnveloKonto z premią 50 zł”
Aby wziąć udział w promocji „EnveloKonto z premią 50 zł”, Uczestnik obowiązany jest łącznie z zachowaniem
ich kolejności:
1. W terminie od 7 czerwca do 15 lipca 2018 r. z zastrzeżeniem §2 ust. 4 Regulaminu:
a) poprawnie wypełnić Formularz Rejestracji, dostępny w Serwisie Promocji, który pozwoli na utworzenie
Profilu Uczestnika; do tego celu konieczne będzie podanie: imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz
numeru telefonu komórkowego;
b) zapoznać się z Regulaminem i go zaakceptować – Uczestnik zaznacza w tym celu odpowiednie okienko
wyboru (checkbox) potwierdzające akceptację przy oświadczeniu o treści „Zapoznałem się
z Regulaminem akcji promocyjnej „Envelokonto z premią 50 zł” i akceptuję jego postanowienia”;
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c)

wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Bank swoich danych osobowych – Uczestnik zaznacza w tym
celu odpowiednie okienko wyboru (checkbox) potwierdzające zgodę przy oświadczeniu o treści
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bank Pocztowy S.A. z siedzibą w
Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 17 w celu przeprowadzenia akcji promocyjnej „Envelokonto z premią
50 zł” stosownie do postanowień jej Regulaminu;
d) potwierdzić rejestrację poprzez kliknięcie w link aktywacyjny wysłany na adres e-mail podany
w Formularzu Rejestracji;
e) poprawnie wypełnić i wysłać Wniosek Internetowy, przy czym wnioski składane z innego źródła
w Internecie niż za pośrednictwem Profilu Uczestnika w Serwisie Promocji nie uprawniają do udziału
w Promocji.
2.

3.
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W terminie do 3 sierpnia 2018 r., po złożeniu ww. Wniosku Internetowego i na jego podstawie, zawrzeć
z Bankiem Umowę o EnveloKonto wraz z Envelokartą, na zasadach określonych w dokumencie
wskazanym w §2 ust. 9 lit. a) Regulaminu.
W terminie do 24 sierpnia 2018 r. wykonać co najmniej 3 płatności EnveloKartą na łączną kwotę
minimum 100 zł. Do puli tej nie będą zaliczane płatności anulowane lub zwrócone na żądanie Uczestnika.

§4 Premia
Uczestnik może otrzymać tylko jedną Premię, bez względu na liczbę założonych Profili Uczestnika
i złożonych Wniosków Internetowych.
O przyznaniu Premii Uczestnik zostanie powiadomiony przez Organizatora pocztą elektroniczną na adres email
podany
przez
Uczestnika
w
Formularzu
rejestracji
najpóźniej
do
dnia
7 września 2018 r.
Po otrzymaniu od Organizatora powiadomienia o przyznaniu Premii, nie później niż do dnia 14 września
2018 r. Uczestnik powinien zalogować się do Profilu Uczestnika pod adresem URL:
https://envelokonto2.zpremia.pl i uzupełnić następujące dane osobowe: imię i nazwisko, numer
EnveloKonta Uczestnika (na który zostanie przekazana Premia) i adres zamieszkania.
Premia zostanie przekazana Uczestnikowi wyłącznie po wykonaniu przez Uczestnika czynności i podaniu
informacji, o których mowa w ust. 3, w formie przelewu na EnveloKonto, o numerze podanym w ramach
informacji, o której mowa w ust. 3 najpóźniej do dnia 21 września 2018 r. Za datę przekazania Premii
uważa się datę jej wpływu na EnveloKonto.
Warunkiem przekazania Premii jest posiadanie przez Uczestnika aktywnej EnveloKarty w dniu przekazania
Premii.
Wypłata premii uczestnikowi promocji stanowi przychód uzyskany w ramach sprzedaży premiowej usług i
korzysta ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art.21 ust.1 pkt.68a ustawy z dnia 26.07.1991 r.
o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 200 z późniejszymi zmianami).

§5 Rezygnacja lub wyłączenie z uczestnictwa w Promocji
W przypadku woli rezygnacji z udziału w Promocji „EnveloKonto z premią 50 zł” Uczestnik informuje
Organizatora o tym fakcie, wysyłając stosowne oświadczenie pocztą na adres Trader.com (Polska) sp. z
o.o., ul. Czerska 8/10, 00–732 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres e-mail:
envelokonto2@zpremia.pl
Rezygnacja z udziału w Promocji nie skutkuje rozwiązaniem Umowy o EnveloKonto. Zasady rozwiązania
Umowy o EnveloKonto określone są w dokumentach wskazanych w §2 ust. 9 Regulaminu.
W przypadku stwierdzenia przez Organizatora naruszenia przez Uczestnika przepisów prawa lub
postanowień niniejszego Regulaminu, Organizator może, po uprzednim wezwaniu Uczestnika do usunięcia
naruszeń lub ich skutków, wykluczyć Uczestnika z uczestnictwa w Promocji. O okolicznościach tych
Organizator poinformuje Uczestnika wysyłając stosowne oświadczenie pocztą elektroniczną na adres
e-mail wskazany w Formularzu rejestracji.
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§6 Postępowanie reklamacyjne dotyczące spraw związanych z Promocją
Reklamacje dotyczące spraw związanych z Promocją należy składać do Organizatora na adres email:
envelokonto2@zpremia.pl.
Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 (trzydziestu) dni
kalendarzowych od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres
e-mail wskazany podczas zakładania Profilu Uczestnika.
Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko, adres e-mail, numer Wniosku Internetowego (podany
w wiadomości email automatycznie wysłanej po wysłaniu Wniosku Internetowego) oraz szczegółowy opis
problemu będącego podstawą reklamacji.
W przypadku uznania reklamacji, której przedmiotem był brak wypłaty Premii, Premia zostanie przekazana
na EnveloKonto w ciągu 10 dni od daty uzupełnienia przez Uczestnika w Profilu Uczestnika danych,
o których mowa w §4 ust. 3 Regulaminu.
Skorzystanie przez Uczestnika z procedury reklamacji nie wyłącza ani nie ogranicza możliwości dochodzenia
przez Uczestnika swoich praw na drodze sądowej lub pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji
i dochodzenia roszczeń. W tym celu Uczestnik może zwrócić się z wnioskiem o rozpoznanie sprawy na
drodze pozasądowej m.in. do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej; Stałego Polubownego Sądu
Konsumenckiego działającego przy odpowiednim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej lub
o pomoc do Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów. Wszystkie powyższe pozasądowe sposoby
rozwiązywania sporów mają charakter dobrowolny.
W wykonaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r.
w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE)
nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich),
Organizator informuje, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest
platforma internetowego, pozasądowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami
i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym.
Zasady składania reklamacji do Banku w sprawach dotyczących Wniosku Internetowego, Umowy
o EnveloKonto określone są w dokumentach wskazanych w §2 ust.9 Regulaminu.
§7 Ochrona danych osobowych
Administratorem danych osobowych gromadzonych na potrzeby Promocji jest Bank, a administratorem
danych osobowych gromadzonych w celach marketingowych Organizatora Promocji jest Organizator
Promocji.
Dane osobowe udostępnione Organizatorowi Promocji przez Uczestników Promocji będą wykorzystywane
przez Organizatora wyłącznie w celach związanych z realizacją Promocji, a pod warunkiem udzielenia przez
osobę udostępniającą swoje dane odrębnych zgód, także w granicach tak udzielonych zgód.
Dane osobowe udostępnione przez Uczestników Promocji oraz dane przekazane przez Bank w celu wypłaty
Premii przez Organizatora Promocji (tj. identyfikator Wniosku Internetowego, na podstawie którego
została zawarta Umowa o EnveloKonto, informacja o otwarciu lub zamknięciu EnveloKonta oraz informacja
o spełnieniu warunków określonych w §3) będą przetwarzane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - do dnia 24 maja 2018 r., a od 25 maja 2018 r.
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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) („Rozporządzenie”) i właściwymi przepisami państw członkowskich UE.
Z Administratorem będącym Bankiem można się skontaktować poprzez adres e-mail:
informacja@envelobank.pl lub pisemnie na adres siedziby tego Administratora. Natomiast z
Administratorem będącym Organizatorem można się skontaktować poprzez adres e-mail:
envelokonto2@zpremia.pl lub pisemnie na adres siedziby tego Administratora.
Administrator będący Bankiem wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym każdy Uczestnik może
skontaktować się poprzez adres e-mail informacja@envelobank.pl lub pisemnie na adres siedziby tego
Administratora (w przypadku korespondencji na adres siedziby Administratora, prosimy o zamieszczenie
dopisku „IOD”). Administrator będący Organizatorem wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym
każdy Uczestnik może skontaktować się poprzez adres e-mail envelokonto2@zpremia.pl lub pisemnie
na adres siedziby tego Administratora (w przypadku korespondencji na adres siedziby Administratora,
prosimy o zamieszczenie dopisku „IOD”). Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować
we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw
związanych z przetwarzaniem danych.
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6.

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Bank:
a) w celu przeprowadzenia Promocji „EnveloKonto z premią 50 zł” ,a podstawą prawną przetwarzania
danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia; prawnie
uzasadniony interes Administratora polega na przeprowadzeniu Promocji (w tym przekazaniu Premii);
b) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez
Administratora; podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes
Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

7.

Pani/Pana dane osobowe podane Bankowi, będą przekazane przez Bank podmiotom świadczącym usługi
na rzecz Administratora związane z przeprowadzeniem Promocji, a w szczególności Organizatorowi w celu
wypłaty Premii przez Organizatora Promocji (tj. identyfikator Wniosku Internetowego, na podstawie
którego została zawarta Umowa o EnveloKonto, informacja o otwarciu lub zamknięciu EnveloKonta oraz
informacja o spełnieniu warunków określonych w §3) .
Pani/Pana dane osobowe podane Organizatorowi, przetwarzane będą przez Organizatora w celu
komunikacji marketingowej oraz prowadzenia analiz marketingowych obejmujących profilowanie, w celu
dostosowania przesyłanych treści marketingowych; Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych
jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych. (art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia)
Pani/Pana dane osobowe podane Organizatorowi, będą przekazane przez Organizatora następującym
podmiotom:
Agora S.A., ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa; NIP: PL 526-030-56-44; Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
w Warszawie, KRS: 59944; kapitał zakładowy: 47.665.426,00 zł, wpłacony w całości.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane przez Administratora będącego Bankiem, będą przechowywane
przez okres niezbędny do przeprowadzenia Promocji, a w zakresie niezbędnym dla dochodzenia
ewentualnych roszczeń wynikających z Promocji lub obrony przed roszczeniami przez Administratora –
przez okres ich przedawnienia. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu i w zakresie
wynikającym z przepisów prawa.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane przez Administratora będącego Organizatorem będą
przechowywane przez okres do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych
osobowych.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich
usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Dla celów
dowodowych, Administrator będący Bankiem prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną na adres
siedziby Administratora lub elektroniczną na adres informacja@envelobank.pl, natomiast Administrator
będący Organizatorem prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną na adres siedziby Administratora lub
elektroniczną na adres envelokonto2@zpremia.pl
Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną
danych osobowych.
Podanie danych osobowych jest niezbędne do Pani/ Pana udziału w Promocji - niepodanie danych
osobowych uniemożliwi przekazanie Premii. Dane osobowe podane Organizatorowi w celach
marketingowych jest dobrowolne tj. Uczestnik nie jest zobowiązany ich podawać.
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§8 Postanowienia końcowe
Niniejszy Promocja nie stanowi gry losowej w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r.
o grach hazardowych.
Zawarte w Regulaminie postanowienia mają, zgodnie z art. 919 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
cywilny, charakter publicznego przyrzeczenia Organizatora dotyczącego wypłat Premii, w zamian za
wykonanie przez Uczestników Promocji oznaczonych czynności i po spełnieniu określonych w niniejszym
Regulaminie warunków.
Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. Materiały reklamowe mają
jedynie charakter promocyjno-informacyjny.
W przypadku jakichkolwiek spraw związanych z Promocją, prosimy o kontakt na adres: Trader.com (Polska)
sp. z o.o., ul. Czerska 8/10, 00–732 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres e-mail:
envelokonto2@zpremia.pl.
Udział w Promocji oznacza akceptację Regulaminu Promocji.
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