Załącznik do Zarządzenia ZA/47/18 z dnia 12 lipca 2018 r.

Regulamin Promocji „Mobilnie zyskujesz”
Postanowienia ogólne
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Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki
sprzedaży premiowej Konta 360° i Konta 360° Student
opisanej w §2 i prowadzonej pod nazwą „Mobilnie zyskujesz”
(dalej „Promocja”).
Organizatorem 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 złotych (dalej ”Bank
Millennium” lub „Bank”).
Bank 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 będą przetwarzane
przez Bank w celu realizacji Promocji na zasadach
określonych w Informacjach dotyczących przetwarzania
danych osobowych w Banku Millennium S.A.
Nagrodą w Promocji jest jeden kod
uprawniający do
bezpłatnej wymiany na jeden audiobook lub jeden e-book,
w aplikacji mobilnej EMPIK GO, zwaną dalej „Aplikacją
Partnera”, przyznawany każdemu Uczestnikowi, który spełni
warunki Promocji określone w § 2 ust. 5 Regulaminu.
Promocja rozpoczyna się 13.07.2018 roku i trwa do
14.08.2018 roku, chyba, że pula 2000 kodów, wyczerpie się
wcześniej (dalej „Czas trwania Promocji”). O wyczerpaniu
puli kodów, które można otrzymać w ramach Promocji, Bank
poinformuje na stronie www.bankmillennium.pl.
Promocja odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
z tym zastrzeżeniem, że wymiana otrzymanych w ramach
Promocji kodów na audiobooki lub e-booki może mieć
miejsce wyłącznie w Aplikacji Partnera.
Zasady Promocji
§ 2.
W Promocji może wziąć udział osoba fizyczna, która łącznie
spełnia następujące warunki, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3:
1) ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności
prawnych,
2) nie jest pracownikiem Banku,
Uczestnikami Promocji nie mogą być osoby, które na dzień
rozpoczęcia Promocji posiadają jakikolwiek produkt w
Banku, są stroną jakiejkolwiek umowy z Bankiem lub są
uprawnione
do
składania
dyspozycji
dotyczących
jakiegokolwiek rachunku w Banku jako posiadacz,
współposiadacz rachunku, pełnomocnik, przedstawiciel
ustawowy, opiekun lub kurator posiadacza rachunku, jak
również są użytkownikami jakiegokolwiek produktu, w tym
karty przedpłaconej pre-paid oraz dodatkowej karty
kredytowej, poręczają w Banku kredyt lub posiadają
jednostki uczestnictwa Millennium TFI, a także są byłymi
Klientami Banku, którzy uczestniczyli w akcji promocyjnej
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lub sprzedaży premiowej Konta 360° lub Konta 360° Student,
organizowanej przez Bank lub inny podmiot, w ramach której
otworzyli Konto 360° lub Konto 360° Student.
Uczestnikiem Promocji nie może być osoba, która przed
dniem spełnienia warunków wymienionych w § 2 ust. 1
została zarejestrowana jako wnioskodawca w zakresie
któregokolwiek produktu Banku i której wniosek jest
procesowany przez Bank w trakcie trwania Promocji.
Jeden Uczestnik może otrzymać jeden kod uprawniający do
wymiany na jeden audiobook lub e-book z poniższej listy:
1) Potęga podświadomości - Joseph Murphy
2) Ja, diablica - Katarzyna Berenika Miszczuk
3) Festiwal - Andrzej Dziurawiec
4) Jaga Czekolada. Baszta czarownic - Agnieszka Mielech
5) Tajemniczy ogród - Frances Hodgson Burnett
6) Jak przestałem kochać design - Marcin Wicha
7) Zwariowane rodzinki. Mój tata smok - Jackie French
8) Ogród Zuzanny - Justyna Bednarek, Jagna
Kaczanowska
9) Portret wisielca - Marcin Wroński
10) I jak tu nie biegać! - Beata Sadowska
11) Ofiara Polikseny - Marta Guzowska
12) Miliarderzy z przypadku - Ben Mezrich
13) Bazyliszek - Tomasz Konatkowski
14) Hotel Varsovie - Sylwia Zientek
15) Dom czwarty - Katarzyna Puzyńska
(dalej "Nagroda").
Uczestnik otrzyma nagrodę w ramach Promocji, jeśli spełni
łącznie następujące warunki:
1) do dnia 27.07.2018 złoży wniosek o Konto 360° lub
Konto 360° Student z darmowym kontem
oszczędnościowym i kartą debetową VISA (dalej
"Konto") przez Internet;
2) do dnia 31.07.2018 podpisze umowę o Konto (z
kurierem czy w oddziale);
3) nie złoży wypowiedzenia umowy Konta zawartej w
Czasie trwania Promocji;
4) zdefiniuje polski numer telefonu do otrzymywania hasła
do autoryzacji zleceń w KBE;
5) wyrazi zgodę na przetwarzanie przez Bank jego danych
osobowych dla celów przekazywania informacji
handlowych firm współpracujących z Bankiem, oraz na
przekazywanie tych informacji oraz informacji
handlowych i marketingowych Banku poprzez kanały
elektroniczne i przez telefon i nie odwoła tych zgód w
okresie trwania Promocji,
6) do 31.07.2018. aktywuje aplikację mobilną Banku
Millennium.
Po zakończeniu Promocji każdy Uczestnik, który spełni
łącznie warunki wymienione w ust. 3 niniejszego paragrafu,
otrzyma wiadomość SMS na polski numer telefonu (na który
otrzymuje hasła do autoryzacji zleceń w KBE), zawierającą
jeden kod będący ciągiem alfanumerycznym 10 znaków,
uprawniający do wymiany na jeden audiobook lub jeden ebook.
Wiadomości
zostaną
wysłane
najpóźniej
do067.07.2018. Kody otrzymane w ramach Promocji są
ważne do dnia 14.08.2018.
Warunkiem wymiany kodu otrzymanego w ramach Promocji
na audiobook lub e-book jest pobranie aplikacji EMPIK GO a
po jej uruchomieniu, wejście na stronę promocji poprzez
kliknięcie w banner na stronie głównej w aplikacji (banner z

logo Banku) i wprowadzenie kodu - po wybraniu tytułu - w
oznaczonym polu na ekranie. Wymiany należy dokonać
przed upływem terminu ważności kodu, czyli do 14.08.2018.
8. Łączna liczba kodów uprawniających do wymiany na
audiobook lub e-book, przeznaczona w ramach Promocji jest
ograniczona i wynosi 2000.
9. Każdy Uczestnik ma możliwość skorzystania z Promocji tylko
jeden raz.
10. Sposoby użycia kodów i ich wymianę na audiobooki lub ebooki określa szczegółowo dostawca danej usługi w
„Regulaminie Aplikacji Mobilnej EMPIK GO” - dostępnym na
stronie Banku www.bankmillennium.pl oraz w aplikacji
mobilnej EMPIK GO.
11. Bank nie jest zobowiązany do ponownego wysłania lub
przekazania w inny sposób kodu uprawniającego do odbioru
audiobooka lub e-booka w przypadku, gdy kod został
przesłany na polski numer telefonu (na który otrzymuje hasła
do autoryzacji zleceń w KBE), a numer ten jest nieaktualny,
jak również w przypadku utraty kodu przez Uczestnika.

Postanowienia Końcowe
§3
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Każda promocja organizowana przez Bank jest odrębna i
realizowana na podstawie odrębnego regulaminu. Promocje
polegające na sprzedaży premiowej Kont organizowane
przez Bank nie podlegają łączeniu. Wyjątek stanowi niniejsza
Promocja oraz Promocja „Ustrzel 200 zł”, w których można
brać udział równocześnie.
W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem, w tym
dotyczących
reklamacji,
stosuje
się
powszechnie
obowiązujące przepisy prawa polskiego, postanowienia
Regulaminu ogólnego świadczenia usług bankowych dla
osób fizycznych w Banku Millennium S.A., dostępny na
stronie www.bankmillennium.pl. jak również postanowienia
regulaminu Aplikacji Mobilnej „EMPIK GO”, dostępny jest na
stronie internetowej www.empik.com.
Nagrody w postaci kodów, są zwolnione z opodatkowania na
podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26.07.1991 o
podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2018.200
j.t. z późn. zm.) jako nagrody związane ze sprzedażą
premiową.

