Regulamin promocji „Personalizowana Książeczka”
(„Regulamin”)

Postanowienia Ogólne
1. Promocja „Personalizowana Książeczka” („Promocja") organizowana jest
przez mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa,
www.mBank.pl, e-mail: kontakt@mBank.pl. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000025237, NIP: 526021-50-88. Kapitał zakładowy (opłacony w całości) według stanu na 01.01.2018 r.
wynosi 169.248.488 złotych. i („Organizator”) i dotyczy otrzymania nieodpłatnego
upominku w postaci personalizowanej książeczki, szczegółowo opisanej w pkt.6
Regulaminu.

2. Realizatorem Promocji, działającym na zlecenie Organizatora jest firma Brandation,
z siedzibą w Łódź, ul. Łazowskiego 34/15 93-379 („Realizator”).

3.
•

Promocja jest skierowana do Klientów MBanku, którzy:
posiadają zarejestrowane konto w systemie bankowym online;

• otrzymali indywidualny kod stanowiący podstawę wzięcia udziału w Promocji;
• w trakcie trwania Promocji wyrażą chęć wzięcia w niej udziału poprzez kliknięcie w
baner oraz akceptację regulaminu poprzez chceckbox;
• celem wzięcia udziału w promocji przekażą za pośrednictwem formularza w
systemie teleinformatycznym zdjęcie Dziecka („Plik”) o minimalnej rozdzielczości
300 px- jakość 300 dpi oraz wskażą imię Dziecka oraz imię osoby ważnej dla
dziecka, które są niezbędne dla realizacji Produktu Promocji; („Uczestnicy”).

4. Promocja jest prowadzona na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i ma zasięg
ogólnopolski.

5. Promocja trwa od dnia 17.12.2018r. do dnia 30.12.2018 r. lub do zrealizowania
Produktów Promocji dla wszystkich wygenerowanych kodów. Organizator poinformuje
o
wcześniejszym
zakończeniu
Promocji
na
stronie
internetowej
www.czytajzmbankiem.pl

Realizacja Promocji

6. Przez Produkt Promocyjny rozumie się Personalizowaną, ręcznie wykonaną
książeczkę o wymiarach około 20 x 25 cm, składającą się z 24 stron, wykonaną na
papierze o minimalnej gramaturze 170g. Każda książeczka przygotowana zostanie
indywidualnie, zawierając udostępnione zdjęcia Dziecka, jego imię, a także imię
ważnej dla niego osoby.

7.
W ramach Promocji Uczestnik, który spełni warunki określone w pkt. 3
Regulaminu, otrzyma nieodpłatnie od Organizatora, na wskazany adres
korespondencyjny, w ciągu 30 dni roboczych od dnia zakończenia Promocji,
Książeczkę zgodną z opisem zawartym w pkt 6 Regulaminu.
8. Orientacyjny czas realizacji Produktu Promocyjnego zostanie wskazany w mailu
potwierdzającym wykorzystanie Kodu Promocyjnego.
9. Realizator zastrzega sobie możliwość kontaktu mailowego lub telefonicznego celem
uzyskania lub doprecyzowania danych niezbędnych dla realizacji Promocji.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość Produktu Promocji, jeżeli
wynika ona z niespełniania przez Plik wymagań określonych w pkt. 3 Regulaminu.
11. Uczestnikom nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego lub
rzeczowego w zamian za kody uprawniające do udziału w Promocji.
12. Uczestnicy Promocji mogą wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej
obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w
pkt. 3.
13. Nieodebranie przesyłki zawierającej Przedmiot Promocji pod wskazanym adresem
będzie skutkowało jej zniszczeniem po upływie 60 dni od zakończenia Promocji.

Ochrona Danych Osobowych
14. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników jest Brandation.
Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych
w Rozporządzeniu 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).

15. Administrator danych osobowych powołał administratora bezpieczeństwa
informacji nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym
można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@brandation.pl

16. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i

przeprowadzenia promocji. Dane będą przechowywane na bezpiecznych serwerach
należących do Realizatora.

17. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do
udziału
w
promocji.
18.Uczestnikom promocji, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do
treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:
a)
sprostowania
danych,
b)
usunięcia
danych,
c)
ograniczenia
przetwarzania
danych,
d)
przenoszenia
danych,
e)
wniesienia
sprzeciwu,
f)
cofnięcia
zgody
w
dowolnym
momencie.
19.
Realizator
a)
b)
c) numer telefonu

będzie
zbierał
od
imię
adres

uczestników
i

następujące
dane:
nazwisko,
e-mail,

d) zdjęcie oraz imię dziecka
e) adres do wysyłki.

20. Uczestnikom promocji przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzoru,
którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w
Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się listownie, przez
elektroniczną
skrzynkę
podawczą
dostępną
na
stronie”
https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt lub telefonicznie pod numerem: (22) 531 03 00.

21. Realizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w
sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

22. Dane uczestników promocji będą udostępniane podmiotom zewnętrznym na
podstawie umowy powierzenia (drukarnia, firma kurierska) tylko w zakresie
niezbędnym dla realizacji Promocji. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom z
wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
23. Dane uczestników promocji będą przechowywane przez okres 1 roku- okres
niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.

24. Realizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte,

odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia
powierzonych danych osobowych. Realizator wdrożył odpowiednie środki aby
zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu
wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu
przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym
prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia.

25. Realizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem
danych
wynikające
z:
1)
przypadkowego
lub
niezgodnego
z
prawem
zniszczenia,
2)
utraty,
modyfikacji,
nieuprawnionego
ujawnienia
danych,
3) nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych
lub w inny sposób przetwarzanych.

Postanowienia końcowe
26. Reklamacje dotyczące niniejszej Promocji można składać na adres Realizatora–
pod adresem ul. Łazowskiego 34/15 93-379 Łódź, z dopiskiem „Promocja
Personalizowana Książeczka” bądź na adres email: info@czytajzmbankiem.pl w
tytule emaila wpisując „Promocja Personalizowana Książeczka” nie później niż w
terminie 45 dni od zakończenia Promocji (dla reklamacji przesłanej listem poleconym
decydująca jest data stempla pocztowego). Niedochowanie ww. terminu nie
wstrzymuje możliwości dochodzenia stosownych roszczeń na drodze postępowania
sądowego lub pozasądowego. Reklamacja powinna zawierać dane osoby wnoszącej
reklamację (tj. imię, nazwisko i adres korespondencyjny w przypadku reklamacji
listownej lub adres e-mail), powód reklamacji oraz żądanie określonego zachowania
się przez Realizatora. Realizator rozpatrzy reklamację w ciągu 7 dni od momentu
wpłynięcia jej do Realizatora i powiadomi Uczestnika o sposobie jej rozpatrzenia za
pośrednictwem poczty na adres podany w liście lub za Realizatora).

27. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu oraz
wyrażeniem zgodny na przetwarzanie danych osobowych, przetwarzanie danych w
formie elektronicznej oraz przetwarzanie wizerunku Dziecka.
28.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie
odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
29.
Regulamin
Promocji
www.czytajzmbankiem.pl

dostępny

jest

30. Regulamin wchodzi w życie z dniem 27.12.2018r.

na

stronie

internetowej

