REGULAMIN PROMOCJI „Bonus na start z goodie cashback dla klientów Banku Millennium”, obowiązujący od 30.10.2021
§ 1 Postanowienia ogólne
1. Regulamin promocji „Bonus na start z goodie cashback dla klientów
Banku Millennium” (dalej: „Regulamin”) jest adresowany do
klientów Banku Millennium S.A. korzystających z aplikacji mobilnej
tego banku lub Millenet i określa warunki otrzymania Nagrody za
rozpoczęcie korzystania z goodie cashback.
2. Organizatorem Promocji jest Millennium Goodie Sp. z o.o. z
siedzibą w Warszawie, ul. Żaryna 2A, 02-593 Warszawa, wpisana do
Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
KRS 0000111389, nr NIP: 5251574764, kapitał: 500.000,00 PLN, email: kontakt@goodie.pl, (dalej: „goodie”) Partnerem Promocji jest
Bank Millennium Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul.
Żaryna 2A, 02-593 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000010186,
NIP: 5260212931, REGON: 001379728, o kapitale zakładowym
1.213.116.777 PLN (dalej „Bank”).
3. Goodie 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych). Dane osobowe Uczestników
Promocji będą przetwarzane przez goodie na zasadach określonych
w Regulaminie korzystania z Platformy goodie.pl przez
użytkowników oraz w celu realizacji Promocji. Szczegóły dotyczące
zakresu i celów przetwarzania danych osobowych znajdują się na
https://goodie.pl/ochrona-danych.
4. Promocja trwa od 30.10.2021 r. do odwołania.
5. Promocja jest organizowana na terenie Polski.
§ 2 Definicje
Użyte w niniejszym Regulaminie terminy oznaczają:
Aplikacja goodie - aplikacja mobilna „goodie”, element Platformy
goodie;
Aplikacja Banku Millennium – aplikacja mobilna Banku Millennium
pozwalająca jego klientom na korzystanie z bankowości elektronicznej;
Millenet – serwis transakcyjny Banku Millennium, dostępny pod
adresem https://www.bankmillennium.pl/, pozwalający jego klientom
na korzystanie z bankowości elektronicznej
Link Przekierowujący – link dostępny w menu Aplikacji Banku
Millennium i Millenet, , udostępniony zalogowanym klientom Banku i
pozwalający na przejście z Aplikacji Banku lub Millenet do Platformy
goodie;
Konto Użytkownika goodie - indywidualne konto Użytkownika goodie
na Platformie goodie;
Partner goodie - podmiot prowadzący sklep internetowy, w którym
zakupy są premiowane Punktami cashback na zasadach określonych na
Platformie goodie;
Platforma goodie - administrowana przez goodie internetowa
platforma promocyjna udostępniająca Użytkownikom goodie okazje,
dostępna na stronie internetowej www.goodie.pl oraz w postaci
Aplikacji goodie możliwej do pobrania w oficjalnych sklepach
internetowych Google Play, AppGallery i AppStore;
Program Cashback – program pozwalający Użytkownikom goodie na
zbieranie Punktów cashback za zakupy w sklepach internetowych
Partnerów goodie, a następnie wymianę tych punktów na złotówki;

Promocja – możliwość uzyskania Nagrody na zasadach określonych w
Regulaminie;
Punkty cashback – podlegające wymianie na polskie złote (PLN) punkty
rozliczeniowe (premie) przyznawane Użytkownikowi goodie przez
goodie w ramach Programu cashback, wskutek zakupienia przez
Użytkownika goodie towarów lub usług w sklepie internetowym
Partnera goodie, na warunkach określonych przez goodie i Partnera
goodie;
Nagroda – Punkty cashback o łącznej wartości 20 PLN naliczane na
Koncie Użytkownika goodie i fundowane przez goodie w ramach
Promocji;
Użytkownik goodie - osoba fizyczna, która założyła Konto Użytkownika
goodie na, zgodnie z zasadami określonymi w „Regulaminie korzystania
z Platformy goodie.pl przez użytkowników”, dostępnym na
www.goodie.pl;
Uczestnik Promocji – osoba fizyczna, która w dniu użycia Linku
Przekierowującego jest klientem Banku i nie korzystała jeszcze z
Programu Cashback w goodie (nie ma żadnej transakcji cashback
przypisanej do tej osoby).
§ 3 Nagroda
1.

2.
3.

4.
5.
6.

7.

8.

Nagrodą w Promocji jest naliczenie na Koncie Użytkownika goodie
Punktów cashback stanowiących równowartość 20 PLN
– przyznawane Uczestnikowi Promocji, który w okresie trwania
Promocji założył Konto Użytkownika goodie lub zalogował w goodie
za pomocą Linku Przekierowującego.
Nagroda jest przyznawana tylko tym Użytkownikom goodie, którzy
jeszcze nigdy nie korzystali z Programu Cashback w goodie.
Nagroda zostanie przyznana Uczestnikowi Promocji do 14 dni
roboczych od dnia spełnienia wszystkich warunków jej otrzymania,
określonych w ust. 1, poprzez zasilenie Konta Użytkownika goodie
odpowiednią liczbą Punktów cashback.
Samo przekazanie Linku Przekierowującego przez Bank nie oznacza,
że otrzymujący go stał się Użytkownikiem Platformy goodie.
Jeden Uczestnik Promocji może otrzymać w Promocji tylko jedną
Nagrodę, zgodnie z § 3 ust. 1.
Link Przekierowujący umożliwia jednokrotne skorzystanie z
Promocji. Link jest unikalny dla danego Uczestnika promocji i nie
może być przekazywany innym osobom.
Założenie Konta Użytkownika goodie poprzez użycie Linku
Przekierowującego nie ogranicza możliwości uczestnictwa w innych
promocjach, których organizatorem jest Bank lub goodie, z
wyłączeniem wszystkich promocji dla osób nie korzystających
wcześniej z Programu Cashback, w tym promocji „+15 zł bonusu
przy pierwszej transakcji cashback”. Wypłata równowartości
zebranych Punktów cashback możliwa jest poprzez zlecenie przez
Użytkownika goodie przelewu na dowolny rachunek bankowy po
zgromadzeniu minimum 21 PLN na Koncie Użytkownika goodie na
zasadach określonych na Platformie goodie.
Nagroda 20 PLN będzie aktywna przez 3 miesiące od momentu jej
przyznania Użytkownikowi goodie (decyduje data utworzenia
transakcji na Koncie Użytkownika goodie). Jeżeli w okresie 3
miesięcy Użytkownik goodie nie wykona transakcji o kwocie
cashbacku wynoszącej min. 1 PLN, Nagroda przepada.
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§ 4 Reklamacje
1.

2.

Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo zgłoszenia reklamacji
dotyczącej Promocji zgodnie z postanowieniami „Regulamin
korzystania z Platformy goodie.pl przez użytkowników” oraz
obowiązujących przepisów prawa.
Reklamacje należy zgłaszać na adres kontakt@goodie.pl w tytule
maila wpisując: „Bonus na start dla klientów Banku Millennium”

§ 5 Postanowienia końcowe
1. Nagrody, których łączna wartość nie przekracza jednorazowo kwoty
2000 zł są zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1
pkt 68 ustawy z dnia 26.07.1991 o podatku dochodowym od osób
fizycznych.
2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.goodie.pl
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie
zastosowanie mają zasady funkcjonowania i korzystania z Platformy
goodie, której administratorem jest Millennium Goodie Sp. z o.o.
określa „Regulamin korzystania z Platformy goodie.pl przez
użytkowników.”.
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