REGULAMIN PROMOCJI
„Zwrot kosztów numeru LEI 2019”
(dalej: „Regulamin”)
Organizatorem promocji „Zwrot kosztów numeru LEI 2019” jest Bank Polska Kasa Opieki
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57 wpisany pod numerem KRS:
0000014843 do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP:
526-00-06-841; zwany dalej „Bankiem”.
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa zasady promocji „Zwrot kosztów numeru LEI 2019”
zwanej dalej „Promocją”.
2. Promocja przeznaczona jest dla Klientów określonych § 3 pkt 2, którzy w czasie trwania
Promocji spełnią warunki wymienione w § 4 ust. 1 Regulaminu.
3. Promocja trwa od dnia 1 marca 2019 r. do dnia 30 września 2019 r. włącznie (dalej :
„Okres Trwania Promocji”).
§ 2. DEFINICJE
1. Uczestnik Promocji - Klient zakwalifikowany przez Bank do udziału w Promocji, który
otrzymał Potwierdzenie Zakwalifikowania,
2. Klient - podmiot o przychodach za 2018 r. w przedziale 5 – 50 mln PLN, niebędący
konsumentem w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, na rzecz którego Bank
świadczy usługi bankowe, w tym co najmniej usługę prowadzenia Rachunku
Rozliczeniowego oraz usługę zawierania transakcji terminowych i pochodnych, na
podstawie umowy ramowej o współpracy w zakresie transakcji terminowych
i pochodnych lub Umowy Uniwersalnej MSP,
3. Pracownik Banku - pracownik upoważniony do udzielania Klientom informacji na temat
warunków Promocji oraz potwierdzania zakwalifikowania Klienta do udziału w Promocji,
zatrudniony na stanowisku Menedżer ds. Rynków Finansowych,
4. Potwierdzenie Zakwalifikowania - data i podpis Pracownika Banku złożony na
Wniosku, potwierdzający przystąpienie Klienta do udziału w Promocji,
5. Numer LEI (Legal Entity Identifier) - numer identyfikacyjny nadawany kontrahentom
transakcji terminowych przez autoryzowany podmiot, zgodnie z Regulacjami EMIR,
6. Repozytorium Transakcji - system gromadzenia i przechowywania danych dotyczących
transakcji pochodnych, organizowany i prowadzony zgodnie z warunkami określonymi
w Regulacjach EMIR,
7. Nagroda - nagroda rejestracyjna,
8. Nagroda Rejestracyjna- kwota odpowiadająca kosztom poniesionym przez Klienta
w związku z nadaniem/ odnowieniem numeru LEI - maksymalnie 372,00 PLN, którą Bank
uzna Rachunek Rozliczeniowy Uczestnika Promocji z tytułu udziału w Promocji, po
spełnieniu warunków i terminów określonych w § 4,
9. Rachunek Rozliczeniowy - rachunek bankowy w PLN, prowadzony przez Bank na
rzecz Klienta,
10. Reprezentant Klienta - osoby wchodzące w skład organu uprawnionego do
reprezentowania podmiotu oraz ustanowieni przez podmiot prokurenci lub inne osoby
uprawnione do reprezentowania podmiotu, ujawnione we właściwym rejestrze,

a w przypadku jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,
niewpisanych do rejestru – osoby określone we właściwym akcie o utworzeniu, a także
osoby fizyczne prowadzące działalność zarobkową na własny rachunek, w tym osoby
fizyczne będące przedsiębiorcami,
11. Regulacje EMIR- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012
z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu
poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji wraz
z aktami wykonawczymi do tego rozporządzenia.
§ 3. ZASADY ZAKWALIFIKOWANIA KLIENTA DO UDZIAŁU PROMOCJI
1. W Promocji mogą uczestniczyć wyłącznie Klienci określeni w § 3 pkt 2 Regulaminu
którzy i w Okresie Trwania Promocji :
1/ złożą kompletny i poprawny Wniosek o przystąpienie do Promocji „Zwrot kosztów
numeru LEI 2019”,
2/ uzyskają/ odnowią numer LEI,
3/ otrzymają od Pracownika Banku Potwierdzenie Zakwalifikowania w terminie do
ostatniego dnia Okresu Trwania Promocji włącznie,
4/ zaakceptują niniejszy Regulamin.
2. Wniosek o przystąpienie do Promocji należy złożyć drogą mailową na adres mailowy
Pracownika Banku lub pisemnie na adres siedziby Banku. Wniosek należy składać na
formularzu, który stanowi załącznik nr 1. do Regulaminu. We wniosku należy podać
Numer LEI nadany przez uprawniony podmiot oraz numer Rachunku Rozliczeniowego do
wypłaty Nagrody.
3. Po przeprowadzeniu weryfikacji danych zawartych we Wniosku Pracownik Banku
przesyła Klientowi drogą mailową lub w formie pisemnej Potwierdzenie Zakwalifikowania.
Jeśli Klient złożył wniosek za pośrednictwem Reprezentanta Klienta Potwierdzenie
Zakwalifikowania przesyłane jest na jego adres.
§ 4. WARUNKI OTRZYMANIA NAGRODY
1. Uczestnik Promocji uzyskuje prawo do Nagrody jeżeli w terminie 90 dni od dnia
wskazanego w Potwierdzeniu Zakwalifikowania jako dzień zakwalifikowania do Promocji
zawrze z Bankiem transakcje zabezpieczające ryzyko kursowe (FX forward lub FX opcja)
o nominale łącznym minimum 100 000 EUR lub równowartości w innej walucie
(przeliczone według średnich kursów NBP z dnia zawarcia transakcji).
2. Bank monitoruje przebieg Promocji, w tym spełnienie przez Uczestnika Promocji
warunków do otrzymania Nagrody. W przypadku spełnienia warunków do otrzymania
Nagrody Pracownik Banku informuje Uczestnika Promocji o tym fakcie drogą mailową na
adres Reprezentanta Klienta lub telefonicznie.
3. Nagroda wypłacana jest na Rachunek Rozliczeniowy Uczestnika Promocji w terminie nie
dłuższym niż jeden miesiąc kalendarzowy, licząc od dnia powiadomienia Uczestnika
Promocji o spełnieniu warunków do otrzymania Nagrody.
4. Bank może poprosić Klienta o przedstawienie potwierdzenia poniesienia kosztów
związanych z nadaniem/odnowieniem numeru LEI, w formie faktury lub innego
dokumentu księgowego wydanego przez upoważniony podmiot.
§ 5. OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI BANKU ZWIĄZANE Z PROMOCJĄ
1. Potwierdzenie Zakwalifikowania nie stanowi zobowiązania Banku do zawarcia
jakiejkolwiek transakcji określonej w §4 ust. 1. Transakcje zawierane są na warunkach
określonych w odrębnych umowach, zawartych pomiędzy Bankiem i Klientem, w tym w
szczególności, o ile Klient posiada w Banku aktywny limit transakcyjny. Pracownik Banku

na żądanie Klienta informuje o posiadanym aktywnym limicie transakcyjnym telefonicznie
lub mailowo.
2. Klient zobowiązany jest do dokonania samodzielnej analizy wszelkich korzyści i ryzyk
wynikających z udziału w Promocji. Bank nie odpowiada za następstwa podatkowe lub
rachunkowe po stronie Klienta związane z wypłatą Nagrody. Klient we własnym zakresie
realizuje
wszelkie
obowiązki
podatkowe
i
rachunkowe
związane
z
otrzymaniem Nagrody.
§ 6. REKLAMACJE I POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zasady składania i rozpatrywania reklamacji określa „Regulamin rozpatrywania
reklamacji Klientów Biznesowych i Korporacyjnych Banku Polska Kasa Opieki Spółka
Akcyjna”
dostępny
na
stronie
internetowej:
https://www.pekao.com.pl/Satysfakcja_Klienta/Reklamacje oraz w placówkach Banku.
2. Niniejszy Regulamin będzie dostępny na stronie internetowej Banku www.pekao.com.pl,
w zakładce: „Cenniki i Regulaminy”.
3. Bank jest odpowiedzialny za przeprowadzenie Promocji i jej prawidłowy przebieg.
4. Właściwym dla Banku organem nadzoru jest Komisja Nadzoru Finansowego.
5. Spory pomiędzy Uczestnikiem Promocji a Organizatorem mogą być rozstrzygane
polubownie przed Arbitrem Bankowym przy Związku Banków Polskich, o ile wartość
przedmiotu sporu nie jest wyższa niż 8 000 zł.
§ 7. DANE OSOBOWE
1. Bank jest Administratorem Danych osobowych uczestników promocji w rozumieniu
przepisów 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 i przetwarza je w zakresie i celu przeprowadzenia niniejszej promocji.
2. Uczestnikom promocji przekazywana jest klauzula Informacyjna Administratora Danych
o poniższej treści:
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Administrator
danych

Administratorem danych jest Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 53/57.

Dane kontaktowe

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email
info@pekao.com.pl,
formularz
kontaktowy
pod
adresem
https://www.pekao.com.pl/indywidualni/formularz_kontaktowy, telefonicznie
pod numerem 801 365 365, (22) 59 12 232 lub pisemnie: Bank Pekao SA –
Centrala, ul. Grzybowska 53/57, skrytka pocztowa 1008, 00-950 Warszawa
U administratora danych osobowych wyznaczony jest Inspektor Ochrony
Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres email:
IOD@pekao.com.pl, telefonicznie pod numerem 801 365 365, (22) 59
12 232 lub pisemnie: Bank Pekao SA – Centrala, ul. Grzybowska 53/57,
skrytka pocztowa 1008, 00-950 Warszawa.
Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z
praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele
przetwarzania
oraz podstawa
prawna

Pani /Pana dane będą przetwarzane w celu marketingowym w związku z
udziałem w promocji „Zwrot kosztów numeru LEI 2019”. Podstawa prawna:
art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w

przetwarzania

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE art. 4 i 10 ust.
2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne

Kategorie danych
osobowych

W ramach Promocji będą̨ przetwarzane dane w postaci: imię i nazwisko,
adres e-mail, numer telefonu kontaktowego.

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom przetwarzającym
dane osobowe na zlecenie administratora (m.in. dostawcom usług IT,
agencjom marketingowym - przy czym takie podmioty przetwarzają dane na
podstawie umowy z administratorem i wyłącznie z polecenia
administratora).
Szczegółowe informacje na temat odbiorców danych znajdują się na stronie
internetowej pod adresem www.pekao.com.pl

Okres
przechowywania
danych

Podane przez Pana / Panią dane będą przetwarzane przez czas wynikający
z okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń zgodnie z powszechnie
obowiązującymi
przepisami
prawa.
Dane
Uczestników
będą
przechowywane do czasu upłynięcia terminu przedawnienia roszczeń
wynikających z przepisów prawa podatkowego.

Prawa osoby,
której dane
dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo
żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
Na Pani/Pana wniosek administrator dostarczy kopię danych osobowych
podlegających przetwarzaniu, przy czym za wszelkie kolejne kopie, o które
się Pani/Pan zwróci, administrator może pobrać opłatę w wysokości
wynikającej z kosztów administracyjnych Banku określonej w Taryfie
Prowizji i Opłat Bankowych.
Ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej wycofaniem.
W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w sposób
zautomatyzowany w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane
na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia
danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych
osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie
nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane
innemu administratorowi danych.
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z
administratorem danych lub z Inspektorem Ochrony Danych. Dane
kontaktowe wskazane są wyżej.

Informacja o
wymogu podania
danych

Podanie danych osobowych dla celów marketingowych jest dobrowolne.

