REGULAMIN PROGRAMU POLECEŃ „POLECAM PRZEKORZYSTNIE”
( dalej Regulamin )
Program poleceń Nowych Klientów - „Polecam Przekorzystnie” (zwany dalej „Programem”) jest organizowany przez
Bank Pekao S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 53/57 (kod pocztowy: 00-844).
Pozostałe nasze dane to:
 KRS: 0000014843, Rejestr Przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
 NIP: 526 00 06 841,
 wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 262 470 034 zł.
Niektóre wyrazy w Regulaminie są pogrubione. Oznacza to, że zdefiniowaliśmy je w słowniku – znajdziesz go na końcu
tego dokumentu.
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.
2.
3.

4.

5.

Zasady Programu określa Regulamin.
Program przeznaczony jest dla Klientów Banku, którzy w ramach Programu mogą polecać produkty Banku
oraz otrzymywać Nagrody za Skuteczne Polecenia.
Program jest prowadzony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 01.07.2020 r. do odwołania.
O terminie zakończenia programu Bank poinformuje na 7 dni przed zakończeniem Programu na stronie
internetowej Banku.
W ramach Programu prowadzone są edycje Programu (zwane dalej „Edycjami Programu”), w których
określone są szczegółowe zasady programu tj.: czas trwania danej Edycji Programu, warunki jakie mają spełnić
osoby występujące jako Polecony i Polecający, aby Polecający otrzymał nagrodę, wysokość nagrody, a także
konta które mogą rekomendować Uczestnicy Programu będą określane w Zasadach Edycji Programu –
osobnym dokumencie dostępnym na stronie www.pekao.com.pl/mgm. Każda Edycja Programu będzie
podzielona na trzy etapy. Terminy poszczególnych etapów zostaną określone każdorazowo w Zasadach Edycji
Programu.
Zarejestrowanie się w Programie jest czynnością jednorazową i jest równoznaczne z możliwością uczestnictwa
w kolejnych Edycjach Programu.
§ 2. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU DLA NOWEGO KLIENTA (POLECONEGO)
– czyli co zrobić, aby Przystąpić do Programu
Program polega na Skutecznym poleceniu przez Klienta Banku (Polecającego) konta Banku określonego
każdorazowo w Zasadach Edycji Programu, Nowym Klientom (Poleconym), przez co należy rozumieć łączne
spełnienie następujących warunków przez Nowego Klienta:

1.

2.
3.

Zawarcie z Bankiem umowy o Konto wraz z Kartą debetową na Stronie internetowej Banku lub poprzez
Aplikację mobilną PeoPay i wpisanie Kodu polecenia otrzymanego od Polecającego na stronie
https://oferta.pekao24.pl/otworz-konto/rejestracja/, na której umowa jest zawierana albo podczas zawierania
tej umowy w oddziale Banku i podanie pracownikowi Banku wspomnianego Kodu polecenia.
Zarejestrowanie się do Programu na stronie internetowej www.pekao.com.pl/mgm oraz wyrażenie zgód
(w tym marketingowych) określonych w załączniku do Regulaminu.
Nowy Klient, na stronie internetowej www.pekao.com.pl/mgm:
- oświadczy, że potwierdził zapoznanie się z Regulaminem oraz zaakceptował jego postanowienia,
przez co przystąpił do Programu otrzymał i zapoznał się Regulaminem Programu,

4.

- wypełni formularz przystąpienia do Programu, według wzoru stanowiącego załącznik do Regulaminu
jako Nowy Klient, poprzez podanie swojego: imienia, nazwiska, numeru klienta w Banku, numeru
telefonu komórkowego i adresu e-mail do kontaktu,
- wyrazi zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu uczestnictwa w Programie,
- wyrazi zgodę na kontakt telefoniczny przez Bank w celu marketingu bezpośredniego z użyciem
urządzeń telekomunikacyjnych i automatycznych systemów wywołujących za pośrednictwem
telefonu,
- wyrazi zgodę na otrzymywanie informacji handlowo-marketingowych od Banku jako administratora
za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (tj. SMS, e-mail, MMS, system bankowości
elektronicznej),
- udzieli Bankowi upoważnienia do ujawnienia wobec Polecającego tajemnicy bankowej w zakresie
informacji, iż jest Klientem Banku spełniającym warunki Programu, tj. o dokonanych przez niego
jako Nowego Klienta i przez Bank czynnościach bankowych w zakresie niezbędnym do uzyskania
przez Polecającego Nagrody,
- złoży oświadczenie potwierdzające zapoznanie się z treścią Informacji Administratora Danych Banku
dotyczącą przetwarzania jego danych osobowych, co stanowi spełnienie obowiązku informacyjnego
w rozumieniu RODO.
Wykonaniu zadania, które będzie polegało na dokonaniu transakcji, których minimalna wysokość, liczba
oraz forma zostaną określone w Zasadach Edycji Programu.
§ 3. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU DLA POLECAJĄCEGO
– czyli co zrobić, aby Przystąpić do Programu

1.

2.
3.
4.

Uczestnikiem Programu jako Polecający może zostać osoba, która ukończyła 18 lat, posiadająca obywatelstwo
polskie i pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadająca polską rezydencję podatkową, która spełniła
łącznie poniższe warunki:
a) na stronie internetowej www.pekao.com.pl/mgm wypełniła i zaakceptowała jako Polecający formularz
przystąpienia do Programu, zawierający jej imię, nazwisko, numer Klienta w Banku, numer telefonu
komórkowego i adres e-mail do kontaktu,
b) potwierdziła zapoznanie się z Regulaminem oraz zaakceptowała jego postanowienia przez
co przystąpiła do Programu; w konsekwencji wygenerujemy Kod polecenia zgodny z numerem
telefonu podanym przez nią w formularzu, o którym mowa w lit. a,
c) od momentu wypełnienia w terminie określonym w Zasadach Edycji Programu formularza, o którym
mowa w tym postanowieniu do dnia wypłaty Nagrody jest Posiadaczem dowolnego rachunku
płatniczego dla osób fizycznych prowadzonego w złotych w Banku,
d) wyraziła zgodę na przetwarzanie przez Bank danych osobowych w celu uczestnictwa w Programie,
e) wyraziła zgodę na kontakt telefoniczny przez Bank w celu marketingu bezpośredniego z użyciem
urządzeń telekomunikacyjnych i automatycznych systemów wywołujących za pośrednictwem telefonu,
f) wyraziła zgodę na otrzymywanie informacji handlowo-marketingowych od Banku jako administratora
za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (tj. SMS, e-mail, MMS, system bankowości
elektronicznej),
g) złożyła oświadczenie potwierdzające zapoznanie się z treścią Informacji Administratora Danych Banku
dotyczącą przetwarzania jej danych osobowych, co stanowi spełnienie obowiązku informacyjnego
w rozumieniu RODO.
Oświadczenia, o których mowa w ust. 1 lit. d-g powinny być złożone w momencie przystąpienia do Programu.
Ich wzór został wskazany w załączniku do Regulaminu.
Warunkiem otrzymania nagrody przez Polecającego jest przekazanie Kodu polecenia Nowym Klientom.
Do Programu nie może przystąpić pracownik Banku, ani pracownik Placówki Partnerskiej.
§ 4. ZASADY I WARUNKI PROGRAMU
– czyli co zrobić, aby spełnić warunki Programu

1.

Polecający otrzyma Nagrodę, jeżeli wykona zadanie, które będzie polegało na dokonaniu transakcji, których
minimalna wysokość, liczba oraz forma zostaną określone w Zasadach Edycji Programu oraz jeśli:

a)

2.
3.
4.
5.
6.

Nowy Klient zawrze z Bankiem umowę o Konto wraz z Kartą debetową na Stronie internetowej Banku
lub poprzez Aplikację mobilną PeoPay i wpisze Kod polecenia otrzymany od Polecającego na stronie,
na której umowa jest zawierana albo podczas zawierania tej umowy w oddziale Banku poda
pracownikowi Banku wspomniany Kod polecenia,
b) wykonaniu zadania, które będzie polegało na dokonaniu transakcji, których minimalna wysokość, liczba
zostaną określone w Zasadach Edycji Programu,
c) Nowy Klient, na stronie internetowej www.pekao.com.pl/mgm:
- oświadczy, że zapoznał się z Regulaminem oraz zaakceptował jego postanowienia przez co przystąpił
do Programu,
- wypełni formularz przystąpienia do Programu jako Nowy Klient, w tym poda swoje: imię, nazwisko,
numer klienta w Banku, numer telefonu komórkowego i adres e-mail do kontaktu,
- wyrazi zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu uczestnictwa w Programie,
- wyrazi zgodę na kontakt telefoniczny przez Bank w celu marketingu bezpośredniego z użyciem
urządzeń telekomunikacyjnych i automatycznych systemów wywołujących za pośrednictwem
telefonu,
- wyrazi zgodę na otrzymywanie informacji handlowo-marketingowych od Banku jako administratora
za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (tj. SMS, e-mail, MMS, system bankowości
elektronicznej),
- udzieli Bankowi upoważnienia do ujawnienia wobec Polecającego tajemnicy bankowej w zakresie
informacji, iż jest Klientem Banku spełniającym warunki Programu, tj. o dokonanych przez niego
jako Nowego Klienta i przez Bank czynnościach bankowych w zakresie niezbędnym do uzyskania
przez Polecającego Nagrody,
- złoży oświadczenie potwierdzające zapoznanie się z treścią Informacji Administratora Danych Banku
dotyczącą przetwarzania jego danych osobowych, co stanowi spełnienie obowiązku informacyjnego
w rozumieniu RODO.
Wzór oświadczenia w tym zgód / upoważnień zostały wskazane w załączniku do Regulaminu.
Uprawnienie do Nagrody nie może zostać przeniesione na osobę trzecią.
Nowy Klient będący osobą fizyczną, jeśli spełni warunki wymienione w § 2, może wziąć udział w Programie
również jako Polecający.
Nagroda zostanie wypłacona w formie przelewu na rachunek Polecającego, w terminie określonym
w Zasadach Edycji Programu.
Nagroda przysługuje Polecającemu, jeżeli na dzień jej wypłaty umowa o rachunek, o którym mowa w § 2 ust. 1
ani umowa o Konto prowadzone na rzecz Nowego Klienta nie są w okresie wypowiedzenia.
Nagroda w ramach niniejszego Programu jest wydawana w ramach sprzedaży premiowej. Zgodnie z art. 21
ust. 1 pkt. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, na dzień ogłoszenia
niniejszego Regulaminu, wolna od podatku jest nagroda otrzymana w związku ze sprzedażą premiową, jeżeli
jednorazowa wartość Nagrody nie przekracza 2 000 złotych.
§ 5. NAGRODA DLA POLECAJĄCEGO
– czyli co jest nagrodą w Programie i komu się ona należy

1.
2.
3.
4.

Z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, Polecający otrzyma Nagrodę pieniężną za Skuteczne polecenie, czyli za spełnienie
warunków, od których Regulamin uzależnia przyznanie Polecającemu Nagrody.
Wartość oraz rodzaj nagród będą podane każdorazowo w Zasadach Edycji Programu.
Polecający może nabyć prawo do jednej Nagrody w ramach 1 edycji, niezależnie od liczby Kont, o które zawrze
z Bankiem umowę dany Nowy Klient.
Polecający nie może wykonać Polecenia wobec samego siebie – Nagroda nie przysługuje więc, gdy Nowy
Klient jest tą samą osobą, co Polecający, od którego otrzymał on Kod polecenia.
§ 6. REKLAMACJE I POSTANOWIENIA KOŃCOWE
– czyli co jeszcze jest ważne

1.
2.

Zasady składania i rozpatrywania reklamacji znajdziesz w „Regulaminie składania i rozpatrywania reklamacji
Klientów Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna będących konsumentami”.
Masz również prawo dochodzić swych roszczeń według ogólnych przepisów prawa.

3.

Program, którego warunki zostały określone w niniejszym Regulaminie, nie jest grą losową, loterią fantową,
zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy
z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
4. Każdy program organizowany przez Bank jest odrębny i oparty o odrębny regulamin. Program może być
łączony z promocjami organizowanymi przez Bank, o ile regulamin właściwy dla danej promocji nie stanowi
inaczej.
§ 7. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
– czyli co powinieneś wiedzieć o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych
Informacja Administratora Danych Banku Pekao S.A. dotycząca przetwarzania danych osobowych
Administrator danych

Administratorem danych jest Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul.
Grzybowskiej 53/57 (dalej również jako „Bank”).

Dane kontaktowe

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email info@pekao.com.pl, telefonicznie pod numerem
801 365 365, (22) 59 12 232 lub pisemnie: Bank Pekao SA – Centrala, ul. Grzybowska 53/57, 00-844 Warszawa.
U administratora danych osobowych wyznaczony jest Inspektor Ochrony Danych, z którym można się
skontaktować poprzez adres email: IOD@pekao.com.pl lub pisemnie: Bank Pekao SA – Centrala, ul. Grzybowska
53/57, 00-844 Warszawa.
Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania
danych osobowych.
Osoba, której dane dotyczą, w zakresie przetwarzania danych osobowych może skorzystać z przysługujących jej
praw za pośrednictwem następujących kanałów komunikacji: 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, 00-844
Warszawa.

Cele
przetwarzania
oraz podstawa prawna
przetwarzania

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celach:






wzięcia udziału w Programie Poleceń pod nazwą „Polecam Przekorzystnie”,
archiwizacyjnych,
rozpatrywania ewentualnych reklamacji i skarg,
marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora, w tym w celach analitycznych i
profilowania,
w przypadku gratyfikacji dla celów związanych z realizacją obowiązków wynikających z przepisów
prawa, w tym: ustawy o rachunkowości oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest:


Odbiorcy danych

zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów udziału w Programie pod nazwą „Polecam
Przekorzystnie”,

zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego produktów i usług
własnych administratora, w tym w celach analitycznych i profilowania,

przepis prawa – w przypadku gratyfikacji w związku z realizacją obowiązków wynikających z tych
przepisów prawa, w tym: ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy Ordynacja
podatkowa, ustawy o rachunkowości,

prawnie uzasadniony interes administratora – umożliwienie obrony przed ewentualnymi roszczeniami
wynikającymi z obecnie obowiązujących przepisów prawa w tym w szczególności z ustawy – Kodeks
cywilny.
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym odbiorcom danych, w tym podmiotom przetwarzającym
dane osobowe na zlecenie Banku (np. świadczącym usługi w zakresie wsparcia ) – przy czym takie podmioty
przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora. W
przypadku przyznania gratyfikacji, Pani/Pana dane osobowe mogą być także udostępniane organom
podatkowym.
Szczegółowe informacje na temat odbiorców danych znajdują się na stronie internetowej pod adresem

www.pekao.com.pl.
Przekazywanie danych
poza
Europejski
Obszar Gospodarczy

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane także do niektórych podwykonawców dostawców systemów
informatycznych, tj., odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, o do
których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych. Przekazanie
danych osobowych odbywa się na podstawie standardowych klauzul ochrony danych.
Odbiorcy z siedzibą w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym wdrożyli odpowiednie lub właściwe
zabezpieczenie Pani/Pana danych osobowych.

Okres przechowywania
danych

Prawa osoby, której
dane dotyczą

Pani/Pana dane osobowe:
a)

w zakresie w jakim podstawą przetwarzania jest zgoda Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane
do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody,

b)

w zakresie danych przetwarzanych w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na
administratorze przetwarzane one będą do czasu wypełnienia tych obowiązków,

c)

w zakresie w jakim podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Banku Pani/Pana dane
osobowe będą przechowywane przez okres do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów
administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec
takiego przetwarzania,

d)

będą przechowywane do czasu upłynięcia terminu przedawnienia roszczeń zgodnie z powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa.

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.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie
uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, 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 celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z Inspektorem
Ochrony Danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o wymogu
podania danych

Podanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Programu jest dobrowolne, jednak bez ich podania
niemożliwe jest wzięcie w nim udziału.

SŁOWNIK
– czyli co oznaczają użyte w tekście pojęcia
1. Poniżej znajdziesz najważniejsze pojęcia, które zostały pogrubione w tym dokumencie:
Bank – Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna,
Bankowość Mobilna PeoPay (PeoPay) – aplikacja przeznaczona do zainstalowania w urządzeniu mobilnym,
udostępniana w ramach Bankowości elektronicznej, umożliwiająca uzyskiwanie informacji o rachunkach, dokonywanie
transakcji, składanie dyspozycji i oświadczeń woli w ramach serwisu i internetowego Pekao24, oraz autoryzację i
uwierzytelnianie,

Bankowość elektroniczna – serwis PekaoInternet, Bankowość Mobilna a także dostępne w ramach serwisu TelePekao
funkcjonalności: czat, audio i wideo, PekaoInternet i Bankowość Mobilna wchodzą w skład Usługi bankowości
elektronicznej, zaś funkcjonalności: czat, audio i wideo – w skład Usługi bankowości telefonicznej,
Karta debetowa – karta płatnicza debetowa wydana do Konta, będąca rodzajem kart, o których mowa w art. 2 pkt 15a
ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych,
Klient – osoba fizyczna mająca ukończone 18 lat oraz pełną zdolność do czynności prawnych lub Podmiot,
Kod polecenia – 9 cyfrowy numer telefonu komórkowego Uczestnika Programu w charakterze Polecającego, podany
podczas przystąpienia do Programu, zgodnie z § 2 ust.,
Konto – rachunek płatniczy dla osób fizycznych lub rachunek rozliczeniowy dla Podmiotów, prowadzony w złotych
w Banku;
Konto Przekorzystne – rodzaj Konta,
Konto Przekorzystne Biznes – rodzaj Konta,
Konto Świat Premium – rodzaj Konta,
Nowy Klient (Polecony) – Klient, który w związku z Poleceniem, zawarł z Bankiem umowę o prowadzenie rachunku
płatniczego Konto Przekorzystne / Konto Przekorzystne Biznes / Konto Świat Premium,
Aplikacja mobilna PeoPay – aplikacja przeznaczona do zainstalowania w urządzeniu mobilnym, stanowiąca część Usługi
bankowości elektronicznej, umożliwiająca uzyskiwanie informacji o rachunkach, dokonywanie transakcji, składanie
dyspozycji i oświadczeń woli oraz autoryzację i uwierzytelnianie,
Podmiot – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, wspólnik spółki cywilnej, spółka jawna, partnerska,
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o rocznych przychodach netto ze sprzedaży poniżej 5 mln zł, będący polskim
rezydentem podatkowym,
Polecający – osoba fizyczna, która jest posiadaczem Konta dla osób fizycznych, opisana w § 2 ust. 1,
Polecenie – zachęcenie przez Polecającego innej pełnoletniej osoby fizycznej lub Podmiotu do zawarcia umowy Konta
Przekorzystnego lub Konta Przekorzystnego Biznes, lub Konta Świat Premium wraz z przekazaniem jej Kodu polecenia,
Nagroda – nagroda wypłacana przez Bank na Konto Polecającego za spełnienie przez polecającego warunków
Programu, zgodnie z § 4,
Placówka Partnerska – placówka prowadząca obsługę Klientów Banku na zasadach określonych w zawartej
z Bankiem umowie i używająca nazwy „Bank Pekao S.A. Usługi Finansowe. Partner Banku Pekao S.A.”,
Polecenie przelewu wewnętrznego – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania
środków pieniężnych między rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez tego samego dostawcę (Bank),
Program – Program Poleceń „Polecam Przekorzystnie”,
Regulamin – regulamin programu poleceń polecam przekorzystnie,
RODO – Rozporządzenie 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,
Skuteczne polecenie – Polecenie, którego następstwem jest zawarcie przez Bank i Nowego Klienta umowy Konta
Przekorzystnego / Konta Przekorzystnego Biznes / Konta Świat Premium, jeżeli spełnione zostały warunki Programu
określone w niniejszym Regulaminie i Zasadach Edycji Programu,
Strona internetowa Banku – strona internetowa Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna: www.pekao.com.pl/mgm,
Transakcja – transakcja bezgotówkowa za pomocą karty płatniczej debetowej wydanej do Konta lub za pomocą aplikacji
mobilnej PeoPay, realizowana poprzez dokonanie zapłaty za nabywane towary lub usługi,
Usługa bankowości elektronicznej – usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez Internet,
umożliwiająca sprawdzenie salda rachunku płatniczego, zmianę limitów dla płatności bezgotówkowych
i transakcji dokonywanych przy użyciu karty debetowej lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku,
Wpłata gotówki – usługa polegająca na wpłacie gotówki na rachunek płatniczy Klienta za pomocą urządzenia
umożliwiającego taką wpłatę lub w placówce Banku,
Wpływ – suma środków wpłaconych na Konto (z wyłączeniem wpłat gotówki, wpływów z tytułu rozliczenia depozytów
terminowych lub udzielonych kredytów i pożyczek w Banku oraz Poleceń przelewów wewnętrznych).
Zasady Edycji Programu – dokumenty dotyczące etapów Edycji Programu, Produktów lub usług Banku Pekao S.A.,
wartości i rodzaju nagród, warunków do spełnienia dla Nowego Klienta (Poleconego) oraz klienta Polecającego
określane każdorazowo dla danej Edycji Programu.

Warszawa, lipiec 2020 r.

Bank Pekao S.A.

Załącznik do Regulamin Programu Poleceń „Polecam Przekorzystnie”
OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA PROGRAMU
Imię i nazwisko:
Numer Klienta:
Numer telefonu komórkowego:
Adres e-mail:
1.

2.

1.

Oświadczam, że zapoznałem się/zapoznałam się z Regulaminem Programu Poleceń „Polecam Przekorzystnie”
(dalej Regulamin) i akceptuję jego treść i przystępuję do tego Programu.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska
53/57 (kod pocztowy: 00-844) („Bank”) jako administratora moich danych osobowych w celu uczestnictwa w Programie
Poleceń pod nazwą- „Polecam Przekorzystnie” (zwany dalej „Programem”). Przyjmuję do wiadomości, że na podstawie
niniejszej zgody mogą być przetwarzane przez Bank następujące rodzaje moich danych osobowych:

Imię i nazwisko

Numer klienta

Numer telefonu

Adres e-mail
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowo-marketingowych od Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57 („Bank”), jako administratora za pośrednictwem środków komunikacji
elektronicznej (tj. SMS, e-mail, MMS, system bankowości elektronicznej).
Tak/nie

2.

Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,
ul. Grzybowska 53/57 („Bank”) w celu marketingu bezpośredniego z użyciem urządzeń telekomunikacyjnych
i automatycznych systemów wywołujących za pośrednictwem telefonu.
Tak/nie

3.

Potwierdzam zapoznanie się z treścią Informacji Administratora Danych Banku dotyczącą przetwarzania danych
osobowych.
Zobacz pełną treść Informacji Administratora Danych Banku dotyczących przetwarzania danych osobowych.
Tak/Nie

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna informuje, że:


Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Upoważnienie do ujawnienia tajemnicy bankowej Nowego Klienta
4.

Jako Nowy Klient upoważniam Bank do ujawnienia wobec Polecającego, od którego otrzymałem Kod polecenia tajemnicy
bankowej w zakresie informacji takich jak imię i nazwisko oraz, iż jestem klientem Banku spełniającym warunki Programu,
tj. o dokonanych przeze mnie jako Nowego Klienta czynnościach bankowych w relacji z Bankiem, w określonym
w Regulaminie zakresie niezbędnym do uzyskania przez Polecającego Nagrody i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
Tak/Nie

…………………………………………………………
Data i podpis Klienta

