REGULAMIN PROMOCJI
„Przezakupy z kartą Visa Debit FX”. (dalej: „Regulamin”)

Promocja trwa od 17.11.2021 r. do 28.02.2022 r. (okres trwania promocji) i dzieli się na następujące 3 etapy:
a.

Etap I: od 17 listopada do 31 grudnia 2021 r.

b.

Etap II: od 1 stycznia do 31 stycznia 2022 r.

c.

Etap III: od 1 lutego do 28 lutego 2022 r.; dalej zwane łącznie „Etapami”, a każdy z osobna
„Etapem”.

Jej Organizatorem jesteśmy My, czyli Bank Pekao S.A. Mamy siedzibę 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. UCZESTNICY PROMOCJI
czyli kto może wziąć udział w naszej Promocji
Możesz wziąć udział w naszej Promocji, jeżeli:
a.

jesteś pełnoletnią osobą fizyczną oraz masz pełną zdolność do czynności prawnych,

b.

jesteś konsumentem w rozumieniu art. 22(1) kodeksu cywilnego,

c.

mieszkasz w Polsce,

d.

w dniu rozpoczęcia Promocji nie posiadasz karty Visa Debit FX, ani żadnego rachunku
oszczędnościowo-rozliczeniowego w Banku Pekao S.A.,

e.

od 1 maja do 17 listopada 2021 r. nawet przez jeden dzień, nie byłeś posiadaczem ani
współposiadaczem rachunków w Banku, takich jak:
i. rachunek płatniczy dla konsumentów, czyli konto do wykonywania różnych transakcji
płatniczych (rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy),
ii. rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej lub rachunek oszczędnościowy lokaty
terminowej,

f.

w okresie trwania Etapu I Promocji zawrzesz z nami umowę o Konto Przekorzystne wraz z kartą
Visa Debit FX oraz usługą bankowości elektronicznej Pekao24 i złożysz Oświadczenie
Uczestnika Promocji, którego wzór zawiera Załącznik nr 1 do Regulaminu, w którym potwierdzisz,
że:
i. zapoznałaś/łeś się z Regulaminem Promocji, akceptujesz go i przystępujesz do
Promocji,
ii. wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Bank Twoich danych osobowych w zakresie
niezbędnym dla swojego udziału w Promocji,

iii. otrzymałaś/łeś treść informacji administratora danych osobowych oraz przyjmujesz do
wiadomości spełnienie obowiązku informacyjnego przez administratora danych, w
serwisie internetowym Pekao24 lub aplikacji mobilnej PeoPay lub w oddziale Banku lub
placówce partnerskiej Banku.

§ 2. ZASADY PROMOCJI
czyli co zyskujesz przystępując do niej
1.

Aby wziąć udział w Etapie I Promocji, Uczestnik musi spełnić następujące warunki:
a.

warunki określone w § 1 oraz

b.

wejść na stronę internetową https://www.pekao.com.pl/konto/ (dalej: „Strona internetowa”) lub
do aplikacji mobilnej banku PeoPay i w trakcie zawierania umowy o Konto Przekorzystne w tych
kanałach podać:
i.

Kod Promocji zgodnie z samodzielnym wyborem Nagrody, które opisane są w § 3

Regulaminu. Poprawny Kod Promocji to:




BIEDRONKA – gdy jako Nagrodę wybierasz e-kod do sieci sklepów
Biedronka,
ALLEGRO – gdy jako Nagrodę wybierasz e-kod do Allegro,
CZTERYF – gdy jako Nagrodę wybierasz e-kod do sieci sklepów 4F,

oraz
ii. swój adres email.
2.

3.

4.

Aby wziąć udział w Etapie II Promocji, Uczestnik musi spełnić następujące warunki:
a.

spełnić warunki Promocji opisane w ust.1,

b.

dokonać w Etapie II Promocji 5 (słownie: pięciu) Płatności kartą Visa Debit FX.

Aby wziąć udział w Etapie III Promocji, Uczestnik musi spełnić następujące warunki:
a.

spełnić warunki Promocji opisane w ust.1,

b.

dokonać w Etapie III Promocji 5 (słownie: pięciu) Płatności kartą Visa Debit FX.

Kod Promocji może zostać wprowadzony tylko raz w procesie zawierania umowy o Konto Przekorzystne
wraz z kartą debetową Visa Debit FX i usługą bankowości elektronicznej i telefonicznej Pekao24. Raz
wprowadzony kod nie podlega zmianom. Zgłoszenia nieprawidłowe są nieważne i nie uprawniają do
otrzymania Nagród opisanych w § 3 poniżej. Za nieprawidłowe uważane są zgłoszenia, które zostały
dokonane niezgodnie z Regulaminem, w tym nie zawierają wszystkich danych, o których mowa w ust. 1
powyżej lub przedmiotowe dane są nieprawdziwe / błędne.

§ 3. NAGRODY W PROMOCJI
czyli jakie zyskasz benefity
1.

Nagrodami w Promocji są:
a.

e-kod do sklepów sieci Biedronka lub Allegro lub 4F o wartości 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt
złotych i 00/100), w liczbie 2800 (słownie: dwa tysiące osiemset) sztuk łącznie, przyznawane dla
2800 (słownie: dwóch tysięcy ośmiuset) Uczestników, którzy jako pierwsi spełnili wszystkie
warunki przewidziane Regulaminem dla uczestnictwa w Etapie I Promocji,

b.

e-kod do sklepów sieci Biedronka lub Allegro lub 4F o wartości 100,00 zł (słownie: sto złotych
i 00/100), w liczbie 2800 (słownie: dwa tysiące osiemset) sztuk łącznie, przyznawane dla 2800
(słownie: dwóch tysięcy ośmiuset) Uczestników, którzy jako pierwsi spełnili wszystkie warunki
przewidziane Regulaminem dla uczestnictwa w Etapie II Promocji;

c.

e-kod do sklepów sieci Biedronka lub Allegro lub 4F o wartości 100,00 zł (słownie: sto złotych i
00/100), w liczbie 2800 (słownie: dwa tysiące osiemset) sztuk łącznie, przyznawane dla 2800
(słownie: dwóch tysięcy ośmiuset) Uczestników, jako pierwsi spełnili wszystkie warunki
przewidziane Regulaminem dla uczestnictwa w Etapie III Promocji.

2.

Liczba Nagród dostępna w czasie trwania Promocji jest ograniczona i wynosi łącznie 8400 sztuk dla
wszystkich Uczestników Promocji, po 2800 sztuk dla każdego Etapu Promocji osobno.

3.

Każdy Uczestnik Promocji może otrzymać maksymalnie 3 Nagrody w Promocji, jednakże nie więcej niż
jedną Nagrodę w danym Etapie Promocji.

4.

Nagrody otrzymane w Promocji nie mogą być wymienione na ekwiwalent pieniężny lub inną nagrodę
rzeczową.

5.

Nagrody opisane w ust. 1 powyżej podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od
osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym
od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1426 ze zm.).

6.

Nagrody, o których mowa w ust. 1 powyżej, mogą być realizowane przez Uczestników, którym one
przypadły, w przypadku:
a.

e-kodów do sklepów sieci Biedronka – Uczestnik otrzymuje od Organizatora nieaktywny e-kod,
który wymaga od Uczestnika aktywacji zgodnie z Regulaminem „e-kodów” na zakupy, wydanym
przez

Jeronimo

Martins

Polska

S.A.

i

dostępnym

na

stronie:

https://kartypodarunkowe.biedronka.pl/strona/dlaklienta; e-kod jest ważny przez 12 miesięcy od
dnia jego aktywacji,
b.

e-kodów do sklepu internetowego www.allegro.pl lub e-kodów do sklepów sieci 4F – Uczestnik
otrzymuje od Organizatora aktywny e-kod, który jest ważny do 31.12.2022 r.
Zasady realizacji e-kodów do sklepu internetowego www.allegro.pl określa Allegro.pl Sp. z o.o. –
są one dostępne pod adresem https://allegro.pl/regulaminy/regulamin-kart-podarunkowychallegro-4GDAboO2OFR.
Zasady realizacji e-kodów do sieci sklepów 4F określa OTCF S.A. – są one dostępne pod
adresem: https://outhorn.com/upload/5d1ddee5c08130.25237813.pdf

7.

Nagrody opisane w ust. 1 powyżej wydawane są w ten sposób, że Organizator prześle Nagrodę
Uczestnikowi, który otrzymał prawo do Nagrody:
a.

w wiadomości e-mail, na adres podany przez Uczestnika w zgłoszeniu (§ 2I ust. 1 lit. b pkt ii) oraz

b.

w wiadomości w poczcie w usłudze bankowości elektronicznej Pekao24,

w terminie do 60 dni kalendarzowych liczonych od ostatniego dnia Etapu, którego dotyczy wydawana
Nagroda.

§ 4. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
czyli co powinieneś wiedzieć o przetwarzaniu Twoich danych

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 (dalej również, jako „Bank”).
Dane kontaktowe
Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email info@pekao.com.pl, formularz
kontaktowy pod adresem
https://www.pekao.com.pl/mis/formularz_kontaktowy/,
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:

uczestnictwa w Promocji,

archiwizacyjnych,

rozpatrywania ewentualnych reklamacji i skarg,
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest:
 zgoda na przetwarzanie danych w celu wzięcia udziału w Promocji,


Odbiorcy danych i
przekazywanie
danych poza obszar
Europejski Obszar
Gospodarczy

prawnie uzasadniony interes administratora – umożliwienie obrony przed ewentualnymi
roszczeniami wynikającymi z przepisów ustawy - Kodeks cywilny.
Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na
zlecenie Banku (np. świadczącym usługi w zakresie wsparcia IT), 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
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane także do niektórych podwykonawców
dostawców systemów informatycznych, tj. odbiorców znajdujących się w państwach poza
Europejskim Obszarem Gospodarczym, co do których Komisja Europejska nie stwierdziła
odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych. Przekazywanie danych osobowych odbywa
się na podstawie standardowych klauzul ochrony danych.
Odbiorcy z siedzibą w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym wdrożyli
odpowiednie lub właściwe zabezpieczenia Pani/Pana danych osobowych.

Okres
przechowywania
danych
Prawa osoby, której
dane dotyczą

Informacja o
wymogu podania
danych

Podane przez Pana/Panią dane będą przechowywane do czasu upłynięcia terminu
przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa wyżej wskazanych.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania,
ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania. Na Pani/Pana wniosek administrator dostarczy kopię danych osobowych
podlegających przetwarzaniu.
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 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.
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, ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa.
Podanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Promocji jest dobrowolne, jednak bez ich
podania niemożliwe jest wzięcie w niej udziału.

§5. REKLAMACJE I POSTANOWIENIA KOŃCOWE
czyli co jeszcze powinieneś wiedzieć
1. Reklamacje mogą być składane:
 w formie pisemnej – osobiście w oddziale Banku lub placówce partnerskiej,
 ustnie – osobiście do protokołu podczas wizyty w oddziale Banku lub placówce partnerskiej,
 telefonicznie za pośrednictwem infolinii Banku (pod numerami: 42 68 38 232, 22 59 12 351, 801 365 365
lub 801 351 351),
 w przypadku klientów, z którymi Bank zawarł odrębną umowę o obsługę zleceń składanych telefonicznie podczas rejestrowanej rozmowy telefonicznej na numer wskazany w tej umowie,
 za pośrednictwem poczty elektronicznej w serwisie internetowym Pekao24,
 listownie na adres naszego dowolnego oddziału lub na adres Biura Reklamacji (Bank Pekao S.A., Biuro
Reklamacji, ul. Żwirki i Wigury 31, 02-091 Warszawa)
Dane adresowe oddziałów Banku są dostępne na stronie internetowej Banku www.pekao.com.pl oraz w
oddziałach Banku.
2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i numer Pesel osoby zgłaszającej reklamację oraz opis zdarzenia
budzącego zastrzeżenia. Jeśli osoba zgłaszająca reklamację przed jej zgłoszeniem nie zawarła z nami żadnej
umowy, reklamacja powinna wskazywać adres korespondencyjny zgłaszającego reklamację, potrzebny do
udzielenia odpowiedzi na nią. Reklamacja składana w formie pisemnej powinna zawierać także podpis osoby
ją zgłaszającej. Reklamacja może też zawierać oczekiwania Uczestnika Promocji dotyczące sposobu
rozstrzygnięcia reklamacji lub sposobu dostarczenia odpowiedzi na reklamację, zgodnego z ust. 5.
3. Jeśli reklamacja nie dotyczy usług płatniczych, Bank udziela odpowiedzi na reklamacje bez zbędnej zwłoki, nie
później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. W szczególnie skomplikowanych przypadkach
uniemożliwiających udzielenie odpowiedzi na taką reklamację w terminie 30 dni, Bank przekazuje Uczestnikowi
Promocji informację o przyczynach opóźnienia, okolicznościach, które muszą zostać ustalone w celu
rozpatrzenia sprawy oraz o przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi. Termin ten nie może przekroczyć
60 dni od dnia otrzymania przez Bank reklamacji.
4. W przypadku reklamacji dotyczącej usług płatniczych, Bank udziela odpowiedzi bez zbędnej zwłoki, nie później
jednak niż w terminie 15 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji . W szczególnie skomplikowanych
przypadkach uniemożliwiających udzielenie odpowiedzi na taką reklamację w terminie 15 dni roboczych, Bank
przekazuje Uczestnikowi Promocji informację o przyczynach opóźnienia, okolicznościach, które muszą zostać
ustalone w celu rozpatrzenia sprawy oraz o przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi. Termin ten nie
może przekroczyć 35 dni roboczych od dnia otrzymania przez Bank reklamacji.
5. Odpowiedzi na reklamację Bank udziela na papierze na adres do korespondencji Uczestnika Promocji W
przypadku reklamacji dotyczącej usług płatniczych, po uzgodnieniu z Uczestnikiem Promocji, Bank udziela
odpowiedzi na reklamację na innym trwałym nośniku informacji. W przypadku pozostałych reklamacji Bank
może udzielić odpowiedzi na innym trwałym nośniku informacji, a na wniosek Uczestnika Promocji, na adres
poczty elektronicznej wskazany przez Uczestnika Promocji. Odpowiedzi na reklamację Bank może udzielić
również na prośbę Uczestnika Promocji w serwisie internetowym Pekao24.
6. Regulamin jest jedynym dokumentem, który określa zasady Promocji.
7. Promocja, której warunki zostały określone w niniejszym Regulaminie, nie jest grą losową ani zakładem
wzajemnym w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

SŁOWNIK
czyli co oznaczają użyte w tekście pojęcia
Poniżej znajdziesz najważniejsze pojęcia, które zostały pogrubione w tym dokumencie:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Allegro – jedna z największych platform e-commerce w Polsce. Portal należy do przedsiębiorstwa
Allegro.pl Sp. z o.o.,
Bank/My – Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna,
Biedronka – sieć sklepów należąca do Jerónimo Martins Polska S.A.,
Karta debetowa – karta płatnicza debetowa Visa Debit FX wydana do Konta Przekorzystnego,
Konto Przekorzystne – rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w PLN (rachunek płatniczy) w Banku
Pekao S.A.,
Płatność kartą – dokonanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej transakcji kupna towaru lub usługi
przy użyciu karty Visa Debit FX wydanej przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie, która to karta jest przypisana do Konta Przekorzystnego rachunku bankowego, którego

posiadaczem lub współposiadaczem jest Uczestnik. Transakcja kartą polega na dokonaniu płatności przy
użyciu jednego z poniżej opisanych sposobów:


dokonanie zapłaty za towary lub usługi przy użyciu karty,



dokonanie zapłaty za towary lub usługi przy użyciu danych karty debetowej bez fizycznego
okazania karty debetowej, tj. transakcja dokonana przez telefon, Internet lub zamówienie
pocztowe z wyłączeniem: transakcji Quasi cash (transakcje sprzedaży towaru lub usługi, które
są bezpośrednio wymienialne na gotówkę. W Promocji nie są uwzględniane transakcje zasilenia
kart Revolut ani konta SkyCash,



dokonanie zapłaty za towary lub usługi poprzez aplikację bankowości mobilnej Banku Pekao
S.A., w której dodano używaną przez Uczestnika kartę Visa Debit FX.

g)
h)
i)

j)
k)

Promocja – akcja, której zasady określa ten Regulamin,
Regulamin – Regulamin Promocji „Przezakupy z kartą Visa Debit FX”,
Serwis internetowy Pekao24 i aplikacja PeoPay – usługa bankowości elektronicznej, czyli 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
Uczestnik Promocji – osoba, spełniająca warunki określone w rozdziale „I. UCZESTNICY PROMOCJI”,
4F – polska marka odzieży i akcesoriów sportowych, należąca do spółki OTCF S.A.

Warszawa, listopad 2021 r.

Bank Pekao S.A.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Promocji „Przezakupy z kartą Visa Debit FX”.

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROMOCJI
Imię i nazwisko:
Numer Klienta:
1.

2.
3.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bank Polska Kasa
Opieki Spółka Akcyjna w celu przeprowadzenia Promocji „Przezakupy z kartą Visa Debit FX” (dalej
„Promocja”).
Na podstawie powyższej zgody, dla potrzeb udziału w Promocji, mogą być przetwarzane przez Bank
następujące rodzaje moich danych osobowych: imię i nazwisko, adres e-mail, numer rachunku
bankowego, numer karty Visa Debit FX.
Oświadczam, że zapoznałam się/zapoznałem się z Regulaminem Promocji, akceptuję jego warunki i
przystępuję do Promocji: „Przezakupy z kartą Visa Debit FX”.
Oświadczam, że otrzymałam/em przedstawioną mi treść informacji administratora danych dotyczącą
przetwarzania moich danych osobowych, w której wskazano, kto jest administratorem moich danych
osobowych oraz przyjmuję do wiadomości spełnienie obowiązku informacyjnego przez administratora.

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna informuje, że:


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

Udzielenie powyższej zgody jest dobrowolne, lecz powyższe dane są niezbędne w celu weryfikacji spełnienia
warunków uczestnictwa w Promocji i przesłania nagrody.

