Regulamin promocji
publikacji pt. „Dziecinnie
prosta matematyka”
Obowiązuje od 01.06.2020 r. do 15.06.2020 r.

§ 1. Organizator
1.

Promocja publikacji pn. „Dziecinnie prosta matematyka”, zwana dalej „Promocją”, organizowana jest przez mBank
S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 526-021-50-88, o wpłaconym w całości
kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2020 r. wynosi 169.401.468 zł, zwany dalej
„Bankiem” lub „Organizatorem”.

2.

Do zadań Organizatora należy bieżące nadzorowanie, czy w związku z przebiegiem Promocji nie powstaje zagrożenie
wystąpienia konfliktów interesów pomiędzy Bankiem, a pracownikami Banku lub Klientami Banku.

§. 2 Dane osobowe
1.

Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Bank.

2.

Funkcję Inspektora ochrony danych osobowych pełni pracownik Banku, z którym Uczestnicy Promocji mogą
skontaktować się pod adresem: Inspektordanychosobowych@mbank.pl.

3.

Bank będzie przetwarzać dane osobowe Uczestników Promocji wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszej Promocji.

4.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Bank jest realizacja Promocji z Uczestnikami Promocji.
Uczestnicy Promocji podają swoje dane osobowe dobrowolnie, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić realizację
Promocji przez Bank i wykonanie przedmiotu Promocji.

5.

Na potrzeby realizacji Promocji, dane osobowe Uczestników Promocji mogą być udostępniane następującym
podmiotom:
a.

Fundacja mBanku (dalej „mFundacja”) z siedzibą w Warszawie (00-950), ul. Senatorska 18, zarejestrowaną
pod nr KRS 0000087634 w Krajowym Rejestrze Sądowym w Rejestrze Stowarzyszeń, innych organizacji
społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
prowadzonym przez XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie, NIP: 525-15-76935,

b.

mFinanse S.A. (dalej „mFinanse”) – z siedzibą w Łodzi (90-119) przy ul. Kilińskiego 74, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w
Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000365126, NIP: 7251903631.

6.

Dane osobowe Uczestników Promocji będą przechowywane od momentu ich podania przez Uczestnika Promocji przez
okres trwania Promocji wskazany w § 4 poniżej oraz przez okres 2 miesięcy po zakończeniu okresu Promocji. Po
zakończeniu powyższego okresu, dane osobowe Uczestników Promocji zostaną zanonimizowane.

7.

Za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta lub w placówkach Banku, Uczestnicy Promocji:
a.

mają prawo do dostępu i sprostowania swoich danych osobowych oraz ich przeniesienia;

b.

mogą żądać ich usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

8.

Uczestnicy Promocji mają również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony swoich danych
w sposób wskazany na stronie internetowej organu nadzorczego pod adresem www.uodo.gov.pl

9.

Więcej informacji na temat zasad przetwarzania danych osobowych, w tym uprawnień Uczestników Promocji, można
znaleźć w Pakiecie RODO oraz na stronie www.mbank.pl/rodo

§ 3. Objaśnienie pojęć
1.

Ilekroć w niniejszym Regulaminie używa się niżej opisanych pojęć, oznaczają one:
1) Promocja – promocja publikacji pn. „Dziecinnie prosta matematyka” (dalej „Książka”), wydanej przez mFundację.
2)

Uczestnik Promocji - osoba fizyczna, do której kierowane są informacje o Promocji i która zamówi egzemplarz
Książki poprzez przeznaczoną do tego celu stronę internetową i formularz zamówienia.

3)

Książka – publikacja „Dziecinnie prosta matematyka” autorstwa Moniki Jaworskiej, Moniki Jędrzejewskiej i
Katarzyny Nawrockiej-Skolimowskiej, wydana przez mFundację.

§ 4. Czas trwania Promocji
1.

Promocja trwa od 01.06.2020 r. do 15.06.2020 r. lub do wyczerpania zapasów Książek.

2.

Do Promocji można przystąpić w terminie od 01.06.2020 r. do 15.06.2020 r. Organizator ma prawo przedłużyć czas
trwania Promocji, jeśli zapas Książek nie wyczerpie się do 15.06.2020 r. W takim przypadku Organizator zamieszcza
informację o przedłużeniu terminu bezpośrednio na formularzu zamówień.
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§ 5. Uczestnictwo w Promocji
W Promocji może wziąć udział każda osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych.

§ 6. Zasady Promocji
1.

Uczestnik Promocji, do którego kierowane są informacje o Promocji może zamówić 1 (słownie: jeden)
egzemplarz Książki poprzez formularz zamówienia, zamieszczony na stronie internetowej
www.mjakmatematyka.pl

bezpłatny
Promocji:

Uczestnik Promocji posiada dostęp do formularza zamówienia na stronie www.mjakmatematyka.pl.. Po wejściu do formularza
promocji, Uczestnik promocji wprowadza następujące dane: swoje imię, nazwisko oraz adres e-mail, wybiera także placówkę
Banku lub placówkę mFinanse, w której zamierza odebrać książkę. Po wprowadzeniu danych osobowych wyraża zgodę na
przetwarzanie podanych danych osobowych, w celu realizacji Promocji.
2.

Po wysłaniu formularza zamówienia zmiana wybranej placówki odbioru na inną nie będzie możliwa.

3.

Uczestnik Promocji w terminie 7 dni kalendarzowych od złożenia formularza zamówienia odbiera Książkę z wybranej
placówki Banku lub placówce mFinanse podając numer zamówienia lub przedstawiając automatycznie wygenerowaną
wiadomość e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia. Jeśli Książka nie zostanie odebrana w terminie 7 dni
kalendarzowych od złożenia formularza zamówienia, zamówienie jest anulowane.

4.

Jeden Uczestnik Promocji może otrzymać 1 (słownie: jeden) egzemplarz Książki.

5.

W przypadku wyczerpania zapasów Książki w terminie wskazanym w §4 ust. 1 Organizator zamieszcza odnośną
informację w formie komunikatu bezpośrednio na formularzu zamówień.

§ 7. Reklamacje
1.

Uczestnik Promocji w przypadku nieotrzymania Książki w terminach wskazanych w § 6 ust. 3 może w terminie do
dnia 30 czerwca 2020r. złożyć reklamację na adres e-mail: kontakt@mbank.pl lub fundacja@mbank.pl, a Organizator
zobowiązany jest bezzwłocznie udzielić odpowiedzi.

2.

Decyzja Organizatora w przedmiocie rozpatrywanej reklamacji nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Uczestnika
Promocji do dochodzenia swoich roszczeń na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa w tym
wystąpienia z powództwem do Sądu powszechnego.
Organizator Promocji podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

3.

§ 8. Postanowienia końcowe
1.
2.
3.
4.
5.

Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie www.mjakmatematyka.pl
Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Promocji publikacji pn. „Dziecinnie
prosta matematyka”
Każda Promocja organizowana przez Bank jest odrębna i oparta o odrębne regulaminy. Promocje organizowane w Banku
nie podlegają łączeniu.
Organizator będzie archiwizował dokumenty dotyczące Promocji przez okres 6 lat, liczony od końca roku kalendarzowego
2020.
Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 4 Organizator zniszczy dokumentację dotyczącą Promocji.

mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 526-021-50-88,
o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 1 stycznia 2018 r. wynosi 169.248.488 złote.
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