REGULAMIN PROMOCJI „Bonus na start do usługi Zwroty za zakupy” od 01.11.2022 r.
§ 1 Postanowienia ogólne
1. Regulamin promocji „Bonus na start do usługi Zwroty za zakupy” (dalej: „Regulamin”) jest adresowany do
klientów Banku Millennium S.A. korzystających z Aplikacji mobilnej lub Millenet i określa warunki otrzymania
Nagrody za rozpoczęcie korzystania z usługi Zwroty za zakupy.
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, e-mail: 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 podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu realizacji
Promocji, a w przypadku, gdy będzie mieć to zastosowanie, również postępowania reklamacyjnego. Pozostałe
cele przetwarzania danych osobowych uczestników Promocji przez goodie zależne będą od zakresu
świadczonych usług na rzecz uczestnika Promocji za pośrednictwem Platformy goodie.pl zgodnie z
postanowieniami Regulaminu korzystania z Platformy goodie.pl. Uczestnicy Promocji mają prawo do złożenia
sprzeciwu, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz sprostowania danych, żądania dostępu do
treści danych oraz ich przeniesienia. W każdej chwili możliwe jest odwołanie zgody w przypadkach, w których
przetwarzanie odbywa się na jej podstawie. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych
osobowych znajdują się na stronie goodie https://goodie.pl/ochrona-danych.
4. Promocja trwa od 01.11.2022 r. do momentu zakończenia promocji przez Bank. O dacie jej zakończenia Bank
poinformuje na stronie https://www.bankmillennium.pl/bankowosc-elektroniczna/cashback-kontomillennium-360 nie później niż 7 dni przed jej zakończeniem.
5. Promocja jest organizowana na terenie Polski.
§ 2 Definicje
Użyte w niniejszym Regulaminie terminy oznaczają:
1) Aplikacja mobilna – aplikacja mobilna Banku pozwalająca jego klientom na korzystanie z bankowości
elektronicznej;
2) Konto Użytkownika - indywidualne konto Użytkownika na Platformie goodie w usłudze Zwroty za zakupy,
dostępne wyłącznie za pośrednictwem bankowości elektronicznej Banku, tj. Millenetu lub Aplikacji mobilnej;
3) Millenet – serwis transakcyjny Banku, dostępny pod adresem https://www.bankmillennium.pl/, pozwalający
jego klientom na korzystanie z bankowości elektronicznej;
4) Nagroda – Punkty cashback o łącznej wartości 20 PLN naliczane na Koncie Użytkownika w ramach Promocji;
5) Partner goodie - podmiot prowadzący sklep internetowy, w którym zakupy są premiowane Punktami cashback
na zasadach określonych w Regulaminie korzystania z Platformy goodie.pl przez użytkowników;
6) Platforma goodie - administrowana przez goodie internetowa platforma promocyjna udostępniająca
Użytkownikom możliwość korzystania z usługi Zwroty za zakupy;
7) Promocja – możliwość uzyskania przez Użytkownika Nagrody na zasadach określonych w niniejszym
Regulaminie;
8) Punkty cashback – podlegające wymianie na polskie złote (PLN) punkty rozliczeniowe (premie) przyznawane
Użytkownikowi 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;

9) Użytkownik - osoba fizyczna, która jako klient Banku korzysta z usługi Zwroty za zakupy, zgodnie z zasadami
określonymi w „Regulaminie korzystania z Platformy goodie.pl przez użytkowników”;
10) Zwroty za zakupy – usługa świadczona przez goodie we współpracy z Bankiem dla klientów Banku, polegająca
na umożliwieniu im na podstawie odrębnych zgód udziału w Programie Cashback poprzez bankowość
elektroniczną Banku;
11) 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
§ 3 Nagroda
1. Nagrodą w Promocji jest naliczenie na Koncie Użytkownika Punktów cashback stanowiących równowartość 20
PLN.
2. Z uczestnictwa w Promocji są wykluczeni Użytkownicy, którzy przed rozpoczęciem Promocji otrzymali inną
nagrodę za wykonanie pierwszej transakcji cashback w ramach Platformy goodie.
3. Nagroda zostanie przyznana uczestnikowi Promocji po spełnieniu przez niego łącznie następujących
warunków:
1) założenie konta Millennium 360 w Banku ,
2) wyrażenie w okresie trwania Promocji zgody na usługę Zwroty za zakupy
3) dokonanie pierwszej transakcji cashback w ramach usługi Zwroty za zakupy w terminie trzech miesięcy
od dnia wyrażenia zgody na usługę Zwroty za zakupy
4. Nagroda zostanie przyznana uczestnikowi Promocji do 14 dni roboczych od dnia spełnienia wszystkich
warunków jej otrzymania, określonych w ust. 3, poprzez zasilenie Konta Użytkownika w programie Zwroty za
zakupy odpowiednią liczbą Punktów cashback.
5. Jeden uczestnik Promocji może otrzymać w Promocji tylko jedną Nagrodę. Wypłata równowartości zebranych
Punktów cashback możliwa jest poprzez zlecenie przez Użytkownika przelewu na rachunek bankowy po
zgromadzeniu minimum 21 PLN na Koncie Użytkownika, na zasadach określonych w Regulaminie korzystania
z Platformy goodie.pl przez użytkowników.
§ 4 Reklamacje
1. Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo zgłaszania reklamacji dotyczących Promocji, zgodnie z
postanowieniami „Regulaminu korzystania z Platformy goodie.pl przez użytkowników” oraz obowiązującymi
przepisami prawa.
2. Reklamacje należy zgłaszać na adres kontakt@goodie.pl w tytule maila wpisując: „Bonus na start do usługi
Zwroty za zakupy”
§ 5 Postanowienia końcowe
1. Nagrody 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 ma „Regulamin korzystania z
Platformy goodie.pl przez użytkowników”, dostępny na stronie internetowej www.goodie.pl

