Regulamin promocji
„Pierwsze kieszonkowe na konto z PeoPay KIDS – VI edycja”
Regulamin obowiązuje od 29 listopada 2021 r.

§ 1. Definicje
Poniżej znajdziesz najważniejsze pojęcia, których używamy w tym dokumencie:
1. Bank - Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, który jest organizatorem Promocji,
z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców
prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000014843; o kapitale
zakładowym i kapitale wpłaconym w wysokości 262 470 034 zł; NIP 526-00-06-841.
2. Promocja - sprzedaż premiowa, której zasady określa Regulamin.
3. Regulamin - regulamin Promocji „Pierwsze kieszonkowe na konto z PeoPay KIDS –
VI edycja”.
4. Okres przystąpienia do Promocji - od 29 listopada 2021 r. do 2 stycznia 2022 r.
5. Konto – rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w PLN prowadzony w Banku.
6. Konto Przekorzystne dla młodych - rodzaj Konta dla klientów w wieku do 26 lat.
7. Rachunek oszczędnościowy Mój Skarb - rachunek oszczędnościowy dla młodych
(prowadzony na rzecz osoby małoletniej) w wieku do 18 lat.
8. Aplikacja mobilna PeoPay KIDS - jeden z serwisów usługi bankowości elektronicznej
Pekao24, aplikacja instalowana na urządzenia mobilne, którą Bank udostępnia
użytkownikowi w wieku od 6 do 18 lat.
9. Pakiet PeoPay KIDS - pakiet produktów Banku, w skład którego wchodzą: Konto
Przekorzystne dla młodych, Rachunek oszczędnościowy Mój Skarb oraz aplikacja mobilna
PeoPay KIDS.
10. Uczestnik - osoba która, w dniu zawarcia w jej imieniu umów o wszystkie produkty
wchodzące w skład Pakietu PeoPay KIDS jest w wieku 6 - 12 lat, oraz spełnia warunki
określone w § 2 i 3.
11. Przedstawiciel ustawowy – osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej w imieniu
i na rzecz Uczestnika, ma pełną zdolność do czynności prawnych, której źródłem
umocowania jest ustawa lub orzeczenie sądu i która posiada Konto w Banku.
12. Nagroda - pieniądze, które przelejemy Uczestnikowi na Konto Przekorzystne dla
młodych.
13. Rozporządzenie 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.

§ 2. Uczestnik Promocji
1. Możesz być Uczestnikiem Promocji, jeśli jesteś:
a) osobą fizyczną, konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego,
b) obywatelem polskim i mieszkasz w Polsce,
c) w wieku 6-12 lat,
d) od 1 stycznia 2019 roku do 28 listopada 2021 roku nie miałeś Konta w Banku,
2. Możesz przystąpić do Promocji, gdy:
a) nie brałeś udziału w poprzednich edycjach promocji „Rodzice polecają Konto
Przekorzystne dzieciom” i „Pierwsze kieszonkowe na konto z PeoPay KIDS”,
b) Twój Przedstawiciel ustawowy w dniu przystąpienia do Promocji posiada Konto
w Banku.
3. Możesz przystąpić do Promocji tylko raz. To oznacza, że jeśli w Okresie przystąpienia do
Promocji zamkniesz Konto Przekorzystne dla młodych, a później je ponownie otworzysz –
za drugim razem nie obejmiemy Cię Promocją.

§ 3. Zasady Promocji
1. W Promocji możesz otrzymać łącznie 100 zł: 50 zł w przypadku opisanym w ust. 2
i dodatkowe 50 zł w przypadku opisanym w ust. 3.
2. Nagrodę 50 zł przyznamy Ci, jeśli zostaną spełnione warunki opisane w § 2 i wszystkie
następujące warunki:
1) od 29 listopada 2021 roku do 2 stycznia 2022 roku Twój Przedstawiciel ustawowy
w Twoim imieniu, tego samego dnia:
a) zawrze umowy o wszystkie produkty wchodzące w skład Pakietu PeoPay KIDS,
b) wyrazi zgodę na:
 przystąpienie do Promocji oraz potwierdzi zapoznanie się z Regulaminem
Promocji i jego akceptację,
 przetwarzanie danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym do
uczestnictwa w Promocji oraz odebrania Nagrody,
c) potwierdzi, że przyjmuje do wiadomości oświadczenia z zakresu obowiązku
informacyjnego zgodnie z Rozporządzeniem RODO.
Oświadczenia wskazane w lit. b-c są zawarte w załącznikach do Regulaminu.
Dzień, w którym zostaną spełnione wszystkie warunki określone w lit a-c, jest
Twoim dniem przystąpienia do Promocji,
2) do 10 stycznia 2022 r. zalogujesz się do Twojej aplikacji mobilnej PeoPay KIDS.
3. Aby otrzymać dodatkową Nagrodę 50 zł, należy spełnić wszystkie warunki określone
w ust. 2 oraz 10 stycznia 2022 r. saldo na Twoim Koncie Przekorzystnym dla młodych lub
Rachunku oszczędnościowym Mój Skarb będzie większe niż 10 zł.

§ 4.Warunki przyznania Nagrody
1. Każdy Uczestnik, w przypadku kiedy zostaną spełnione warunki określone w § 2 i 3,
otrzyma od Banku Nagrodę lub Nagrody opisane w tych przepisach.

2. Każdy Uczestnik może otrzymać w ramach Promocji jedną Nagrodę wskazaną w § 3 ust. 2
i jedną Nagrodę wskazaną w § 3 ust. 3.
3. Nagrodę/Nagrody Bank wypłaci Uczestnikowi na jego Konto Przekorzystne dla młodych
w terminie do 24 stycznia 2022 r.
4. Do dnia wypłaty Nagrody Uczestnik nie może rozwiązać umowy o żaden z produktów
wchodzących w skład Pakietu PeoPay KIDS.

§ 5. Reklamacje
Uczestnik ma prawo składać reklamacje. Bank opisuje sposoby złożenia i rozpatrywania
reklamacji w „Regulaminie składania i rozpatrywania reklamacji Klientów Banku Polska Kasa
Opieki Spółka Akcyjna będących konsumentami”, który jest załącznikiem do Regulaminu
Promocji.

§ 6. Przetwarzanie danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych Uczestnika Konkursu i jego przedstawiciela
ustawowego jest Bank.
2. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych są zawarte w Załącznikach nr 1-3
do Regulaminu. Aby wziąć udział w Promocji należy wyrazić zgodę na przetwarzanie
danych osobowych w tym celu.
3. W dowolnym momencie można wycofać wyrażoną wcześniej zgodę na przetwarzanie
danych osobowych w Promocji. Wycofanie zgody przed dniem wypłaty Nagrody jest
równoznaczne z rezygnacją z udziału w Promocji.

§ 7. Postanowienia końcowe
1. Regulamin Promocji znajduje się w oddziałach i na stronie internetowej Banku.
2. Regulamin jest jedynym dokumentem Banku, który określa zasady Promocji oraz określa
prawa i obowiązki Uczestników.
3. Promocja nie obowiązuje w Agencjach oraz Placówkach Partnerskich Banku.
4. Promocja nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu art. 2 „Ustawy
z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych”.
5. Kwota Nagrody wypłacona w ramach Promocji na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy
z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest zwolniona
z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Załącznik nr 1 do Regulaminu promocji „Pierwsze kieszonkowe na konto z PeoPay KIDS- VI edycja” – wersja
oddział

Oświadczenia składane w imieniu Uczestnika Promocji
„Pierwsze kieszonkowe na konto z PeoPay KIDS – VI edycja”
Imię i nazwisko Uczestnika Promocji:
Numer klienta - Uczestnika Promocji:

1. Zapoznałem się z treścią Regulaminu promocji, akceptuję go i przystępuję do tej Promocji.
Tak

Nie

Tak

Nie

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 53/57 (kod pocztowy: 00-844)(dalej, jako „Bank”) moich
danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym do mojego uczestnictwa w Promocji oraz
odebrania nagrody. Na podstawie niniejszej zgody mogą być przetwarzane przez Bank
następujące rodzaje danych osobowych Uczestnika Promocji: imię i nazwisko, numer rachunku
bankowego.
Tak

Nie

3. Potwierdzam otrzymanie Informacji Administratora Danych dotyczącej moich danych jako
Rodzica/Opiekuna prawnego oraz danych osobowych Uczestnika Promocji w jego imieniu
oraz przyjmuję do wiadomości spełnienie przez Administratora obowiązku informacyjnego.
4. Tak

Nie

..........................................
miejscowość, data

......................................................................
podpis osoby składającej oświadczenie
(Przedstawiciel ustawowy Uczestnika Promocji)

Załącznik nr 1a do Regulaminu promocji „Pierwsze kieszonkowe na konto z PeoPay KIDS - VI edycja”
– wersja internet

1. Zapoznałem się z treścią Regulaminu promocji, akceptuję go i przystępuję do tej promocji.
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 53/57 (kod pocztowy: 00-844)(dalej, jako „Bank”) moich
danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym do mojego uczestnictwa w Promocji oraz
odebrania nagrody. Na podstawie niniejszej zgody mogą być przetwarzane przez Bank
następujące rodzaje danych osobowych Uczestnika Promocji: imię i nazwisko, numer rachunku
bankowego.
3. Potwierdzam otrzymanie Informacji Administratora Danych dotyczącej moich danych jako
Rodzica/Opiekuna prawnego oraz danych osobowych Uczestnika Promocji w jego imieniu oraz
przyjmuję do wiadomości spełnienie przez Administratora obowiązku informacyjnego.

Załącznik nr 2 do Regulaminu promocji „Pierwsze kieszonkowe na konto z PeoPay KIDS – VI edycja”

Obowiązek informacyjny – Rodzic/ opiekun prawny
Informacje na temat przetwarzania danych osobowych
Administrator danych
My, czyli Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul.
Grzybowskiej 53/57 („Bank”).
Dane kontaktowe
Administrator:
 przez internet: adres e-mail: info@pekao.com.pl
administratora danych
 przez telefon:
(i wyznaczonego przez
 801 365 365 – dla telefonów stacjonarnych (numer bezpłatny)
niego inspektora
 22 591 22 32 – dla telefonów stacjonarnych i komórkowych (koszt
ochrony danych)
połączenia wg stawek operatora)
 listownie na adres:
Bank Pekao S.A. – Centrala
ul. Grzybowska 53/57
00-844 Warszawa
Inspektor:
 przez internet: adres e-mail: IOD@pekao.com.pl
 listownie na adres:
Bank Pekao S.A. – Centrala
ul. Grzybowska 53/57
00-844 Warszawa
Cele przetwarzania oraz
podstawa prawna
przetwarzania

Odbiorcy Twoich
danych osobowych

Okres przechowywania
danych

Cele:





Twój udział w promocji,
archiwizacyjne,
rozpatrywanie Twoich ewentualnych reklamacji i skarg,
przekazanie nagrody.

Podstawa prawna:
 Twoja zgoda na przetwarzanie danych osobowych w związku z udziałem
w promocji,
 przepis prawa, w tym ustawa o rachunkowości,
 nasz prawnie uzasadniony interes, czyli możliwość obrony przed
ewentualnymi roszczeniami – Kodeks cywilny.
 Podmioty, które na nasze zlecenie i na podstawie umowy z nami mogą
przetwarzać Twoje dane osobowe – np. nasze wsparcie IT,
 Bezpieczni podwykonawcy dostawców systemów informatycznych
w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, co do których
Komisja Europejska ma zastrzeżenia w zakresie ochrony danych
osobowych. W tym przypadku dane osobowe możemy przekazywać na
podstawie standardowych klauzul ochrony danych.
Szczegółowe informacje na temat odbiorców danych osobowych znajdziesz na
stronie www.pekao.com.pl.
Do upłynięcia terminu przedawnienia roszczeń, które wynikają z powyższych
przepisów prawa.

Twoje prawa

Masz prawo:
 zmieniać swoje dane osobowe,
 żądać, byśmy je sprostowali, usunęli lub ograniczyli ich przetwarzanie,
 sprzeciwić się ich przetwarzaniu przez nas,
 otrzymać od nas informację, które Twoje dane przetwarzamy,
 przenosić swoje dane osobowe, jeśli przetwarzamy je automatycznie.
Oznacza to, że na Twój wniosek otrzymasz od nas te dane
w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, który nadaje się
do odczytu maszynowego. Możesz te dane przekazać innemu
administratorowi danych,
 wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych – jeśli robimy to na
podstawie takiej zgody. Dopóki nie wycofasz zgody, możemy przetwarzać
Twoje dane.
Jeśli chcesz skorzystać z któregoś prawa, prosimy skontaktuj się z administratorem
danych osobowych lub Inspektorem Ochrony Danych.

Wymóg podania danych
osobowych

Masz również prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Dane osobowe podajesz nam dobrowolnie. Jeśli tego nie zrobisz, nie możesz jednak
wziąć udziału w promocji.

Załącznik nr 3 do Regulaminu promocji „Pierwsze kieszonkowe na konto z PeoPay KIDS – VI edycja”

Obowiązek informacyjny – dla dziecka
Dane osobowe to wszystkie informacje na Twój temat. Są nimi między innymi: imię, nazwisko. Bank decyduje
co robi z Twoimi danymi (dlatego nazywany jest administratorem).

Kto jest administratorem danych?
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 53/57 (dalej również jako
„Bank”).

Jak można skontaktować się z administratorem?





pocztą elektroniczną: adres e-mail: info@pekao.com.pl
przez telefon:
 801 365 365 – dla telefonów stacjonarnych (numer bezpłatny)
 22 591 22 32 – dla telefonów stacjonarnych i komórkowych (koszt połączenia wg stawek
operatora)
listownie na adres:
Bank Pekao S.A. – Centrala
ul. Grzybowska 53/57
00-844 Warszawa

Kim jest Inspektor Ochrony Danych?
W Banku wyznaczony jest Inspektor Ochrony Danych. Zajmuje się on sprawami, które dotyczą przetwarzania
danych osobowych, czyli tego co Bank robi z danymi osobowymi.

Jak można skontaktować się z Inspektor Ochrony Danych?



pocztą elektroniczną: adres e-mail: IOD@pekao.com.pl
listownie na adres:
Bank Pekao S.A. – Centrala
ul. Grzybowska 53/57
00-844 Warszawa

Dlaczego przetwarzamy dane?
Przetwarzamy dane dla 4 celów. Są to:
1) uczestnictwo w Promocji – bez podania danych nie możesz wziąć udziału w Promocji,
2) archiwizacja – Twoje dane są zbierane i przechowywane przez Bank,
3) rozpatrywanie reklamacji i skarg – Bank użyje Twoje dane, jeśli nie będziesz zadowolony i złożysz
reklamację lub skargę,
4) realizacja innych działań, które reguluje prawo (między innymi dochodzenie i obrona roszczeń,
zapobieganie oszustwom i przestępstwom gospodarczym).

Kto jeszcze pozna Twoje dane?
Możemy przekazać Twoje dane innym firmom, np. informatycznym. Jednak to bank decyduje co te firmy, mogą
robić z danymi. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz na stronie www.pekao.com.pl.

Jak długo przechowujemy dane?
Twoje dane przechowujemy tak długo, jak pozwala na to prawo.

O czym możesz decydować?



możesz mieć dostęp do danych i informacji jakie dane przetwarzamy w jakim celu jak długo i komu je
przekazujemy,
możesz zgłosić, że chcesz zmienić (poprawić) dane, usunąć je lub ograniczyć dostęp do nich. Otrzymasz od
nas kopię danych osobowych, które posiadamy, jeśli zgłosisz nam to,





jeśli przetwarzamy Twoje dane na podstawie zgody możesz wycofać zgodę. To co Bank robił z danymi
przed wycofaniem zgody przez Ciebie pozostaje zgodne z prawem,
jeśli chcesz przesłać dane innej firmie możemy przekazać Ci je,
jeśli nie będziesz zadowolony z tego, co robimy z Twoimi danymi, masz prawo złożyć skargę. Skargi
przyjmuje urząd zajmujący się ochroną danych osobowych.

Czy podanie danych jest konieczne?
Podanie danych jest dobrowolne. Jednak bez ich podania nie będziesz mógł wziąć udział w Promocji.

Źródło danych
Twoje dane osobowe podał Twój rodzic lub opiekun prawny.

