Załącznik do Uchwały 17/2019

Regulamin Promocji „Konto z bonusem”
§ 1. Organizator Promocji
Promocja „Konto z bonusem” zwana dalej „Promocją” organizowana jest przez Bank Spółdzielczy w Oławie z siedzibą w Oławie
przy ul. Pałacowej 13, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia
Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000043208, posiadający numer
identyfikacji podatkowej NIP: 912-000-25-26, zwany dalej „Bankiem” lub „Organizatorem”.

§ 2 Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Bank.
2. Funkcję Inspektora ochrony danych osobowych pełni Pani Monika Kamińska, z którym Uczestnicy Promocji mogą
skontaktować się pod adresem iod@bs.olawa.pl
3. Bank będzie przetwarzać dane osobowe Uczestników Promocji wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszej Promocji oraz
w celu przeprowadzenia postepowania reklamacyjnego.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Bank jest realizacja umowy (realizacja Promocji z Uczestnikami
Promocji). Uczestnicy Promocji podają swoje dane osobowe dobrowolnie, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić
realizację Promocji przez Bank i wykonanie umowy.
5. Dane osobowe Uczestników Promocji będą przechowywane od momentu ich podania przez Uczestnika Promocji przez
okres trwania Promocji wskazany w § 4 poniżej oraz po zakończeniu Promocji przez okres niezbędny do dochodzenia przez
Uczestników Promocji roszczeń z tytułu uczestnictwa w Promocji. Po zakończeniu powyższego okresu, dane osobowe
Uczestników Promocji zostaną zanonimizowane.
6. Uczestnicy Promocji:
1) mają prawo do dostępu i sprostowania swoich danych osobowych oraz ich przeniesienia,
2) mogą żądać ich usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
7. Uczestnicy Promocji mają również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony swoich danych w
sposób wskazany na stronie internetowej organu nadzorczego pod adresem www.giodo.gov.pl.
8. Więcej informacji na temat zasad przetwarzania danych osobowych, w tym uprawnień Uczestników Promocji, można
znaleźć na stronie internetowej Banku w zakładce „Dane osobowe” https://www.bs.olawa.pl/strony/pokaz/38-daneosobowe.html

§ 3. Objaśnienie pojęć
1. Wynagrodzenie – przelew od pracodawcy. Przelew ten nie może być przekazywany z rachunku, którego posiadaczem jest
klient indywidualny. Nie może to być też wpłata własna w placówkach Banku lub wpłatomatach Banku.
2. Pracodawca – pracodawca w rozumieniu Kodeksu pracy, z którego rachunku nastąpi przelew wynagrodzenia dla Uczestnika
Promocji.

§ 4. Czas trwania Promocji/Okres, w jakim można przystąpić do Promocji
1. Promocja trwa od 11.02.2019 r. do 30.04.2019 r.
2. Zakończenie Promocji nie wpływa na prawa nabyte przez Uczestników Promocji w okresie jej trwania.

§ 5. Uczestnictwo w Promocji/Uczestnicy Promocji
1. Promocja skierowana jest do nowych Klientów Banku - osób fizycznych, mających pełną zdolność do czynności prawnych,
zwanych dalej Uczestnikami Promocji, którzy w okresie wskazanym w § 4 ust. 1 spełnią łącznie następujące warunki:
1) zawrą z Bankiem umowę ramową i założą rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy w Pakiecie Aktywnym, zwany
dalej Rachunkiem lub Kontem promocyjnym, obejmującym kartę debetową i usługi bankowości elektronicznej, wyrażą
zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, a także podadzą numer telefonu,
2) złożą wniosek o przeniesienie wynagrodzenia na rachunek ROR w Banku.
2. Przez nowego Klienta Banku dla potrzeb niniejszej Promocji rozumie się klienta będącego osobą fizyczną, który po dniu 1
stycznia 2016 roku nie był stroną umowy z Bankiem na mocy której Bank prowadził na jego rzecz indywidualny lub
wspólny rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy.
3. W Promocji wyłączeni się Klienci otwierający rachunek wspólny.

§ 6. Zasady Promocji

1.
2.

Nagrodą w Promocji jest Premia w wysokości określonej w ustępie 2 poniżej.
Uczestnik Promocji, który w okresie wskazanym w § 4 ust. 1, spełnił warunki uczestnictwa w Promocji z § 5 otrzyma
Premię zgodnie z poniższymi zasadami:


premia 50zł za dokonanie co najmniej dwukrotnie przelewu wynagrodzenia na Rachunek w Banku oraz dokonanie
co najmniej trzech operacji kartą debetową wydaną do Rachunku - w ciągu trzech miesięcy kalendarzowych
następujących po miesiącu otwarcia Rachunku.



premia 20zł za założenie karty mobilnej VISA i dokonanie co najmniej trzech operacji kartą mobilną wydaną do
Rachunku - w ciągu trzech miesięcy kalendarzowych następujących po miesiącu otwarcia Rachunku.



premia 30 zł za zaciągnięcie kredytu w rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowym na kwotę minimum 5000zł
(zawarcie umowy o kredyt w ROR w ciągu trzech miesięcy kalendarzowych następujących po miesiącu otwarcia
rachunku ROR).
3. Premia, o której mowa w ust. 2 powyżej zostanie wypłacona (po spełnieniu warunków) w postaci przelewu na Konto
promocyjne Uczestnika Promocji najpóźniej do końca miesiąca następującego po trzecim miesiącu, od miesiąca otwarcia
Rachunku (np. jeżeli Rachunek zostanie otwarty w lutym 2019 r., to wypłaty premii Bank dokona maksymalnie do końca
czerwca 2019 r.).
4. Łączna wartość Premii wynosi maksymalnie 100 zł.
5. Uzyskana premia, o której mowa w § 6 ust. 1, podlega zwolnieniu z opodatkowania na podstawie ustawy z dnia 26 lipca
1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2018, poz. 1509 ze zm.).
4. Zmiana pakietu Aktywnego na inny pakiet z oferty Banku, z dniem przekształcenia Konta promocyjnego skutkuje
wygaśnięciem warunków promocyjnych opisanych w § 6 ust. 1.
5. Przekształcenie rachunku indywidualnego na rachunek wspólny, z dniem przekształcenia Konta promocyjnego na
rachunek wspólny skutkuje wygaśnięciem warunków promocyjnych opisanych w § 6 ust. 1.

§ 7. Reklamacje
1. Reklamacje związane z uczestnictwem w Promocji, Uczestnik Promocji może składać na zasadach opisanych w „Zasadach
składania i rozpatrywania skarg i reklamacji w Banku Spółdzielczym w Oławie”

§ 8. Postanowienia końcowe
1. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna:
1) W placówkach Banku,
2) na stronie internetowej Banku www.bs.olawa.
2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Promocji „Konto z bonusem”.

Oświadczenia
1.

Oświadczam, że otrzymałem/am, zapoznałem/am się oraz akceptuję treść postanowień Regulaminu Promocji
„Konto z bonusem”.

………………………………………………………………
Data, miejsce i podpis Uczestnika Promocji

