Regulamin Promocji
„Otwórz e-sklep
z mBankiem na Allegro –
edycja II”
Obowiązuje od 01.08.2020 r. do 30.11.2020 r.

§ 1. Organizator Promocji
1.

Promocja „Otwórz e-sklep z mBankiem na Allegro - edycja II”, 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 w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 526-021-5088,
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.

Partnerem Organizatora w Promocji jest Allegro.pl sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182,
60-166 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto
i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000635012,
posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 5252674798 o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego
wysokość wynosi 33.016.950 zł, zwany dalej „Allegro”.

3.

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.

4.

Organizator oraz Allegro oświadczają, że Promocja nie jest grą losową, loterią fantową, zak ładem wzajemnym, loterią
promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie
z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

5.

Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 2 Dane osobowe
1.

Bank i Allegro są niezależnymi administratorami w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
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 (dalej „RODO”) Uczestników
Promocji. Bank przetwarza dane Uczestników Promocji we własnych celach statystycznych. Allegro przetwarza dane
Uczestników Promocji w celu utworzenia im Konta Firmowego na Allegro oraz przyznania Benefitów.

2.

Funkcję Inspektora ochrony danych osobowych pełnią:
a.

w Banku - pracownik Banku, z którym Uczestnicy Promocji mogą skontaktować się pod adresem:
Inspektordanychosobowych@mbank.pl,

b.

w Allegro - pracownik Allegro, z którym Uczestnicy Promocji mogą skontaktować się pod adresem:
iod@allegro.pl.

3.

Bank przetwarza dane osobowe Przedsiębiorców oraz Uczestników Promocji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO
tj. usprawiedliwionego interesu prawnego.

4.

Allegro przetwarza dane osobowe Przedsiębiorców wyłącznie w celu umożliwienia realizacji Promocji na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. dobrowolnej zgody a w przypadku dokonania przez Przedsiębiorcę rejestracji konta na
podstawie art.6 ust.1 lit.b RODO, tj. w celu wykonania umowy zawartej z Uczestnikiem.

5.

Allegro pozyskało dane osobowe bezpośrednio od Przedsiębiorców, w zakresie nazwy firmy, nazwiska, numeru
telefonu,
adresu
email,
którzy
podali
je
dobrowolnie
w
formularzu
dostępnym
na
stronie
https://allegro.pl/kampania/zacznij-sprzedaz-mbank. oraz w zakresie adresu e-mail, loginu, hasła, telefonu oraz
informacji o firmie i jej adresie, podanych przez Przedsiębiorców w formularzu rejestracji konta Firma dostępnym na
stronie https://allegro.pl/rejestracja/konto-firmowe/nowe-konto. Niepodanie wymienionych danych uniemożliwia
realizację Promocji przez Allegro.

6.

mBank będzie przetwarzał dane Uczestników Promocji tj. jak NIP, przez okres trwania Promocji wskazany w §4
poniżej, a po jej zakończeniu przez 1 miesiąc. Po tym okresie je zanonimizuje.

7.

Uczestnicy Promocji w odniesieniu do celu przetwarzania przez Bank, mają zgodnie z RODO prawo żądania usunięcia
danych, jak również otrzymania informacji czy dane są przetwarzane w ramach tej promocji. Z żądaniem odnośnie
realizacji swoich praw mogą zwrócić się do Banku a pośrednictwem BOK lub w placówkach Banku.

8.

Uczestnicy Promocji w odniesieniu do celu przetwarzania przez Allegro, mają zgodnie z RODO prawo żądania dostępu
do danych i uzyskania ich kopii, sprostowania danych osobowych, przeniesienia danych osobowych, żądania ich
usunięcia ograniczenia ich przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania jak również
gdy dane są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu. Z żądaniem
odnośnie realizacji swoich praw mogą zwrócić się do Allegro - poprzez kontakt na skrzynkę mailową iod@allegro.pl.
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9.

Uczestnicy Promocji mają również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony swoich danych,
którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

10.

Więcej informacji na temat zasad przetwarzania danych osobowych przez Bank, można znaleźć w Pakiecie RODO
oraz na stronie www.mbank.pl/rodo.

11.

Allegro przetwarza dane osobowe Przedsiębiorców na zasadach opisanych w Polityce Ochrony Prywatności dla
potencjalnych Sprzedających, która jest dostępna na stronie https://allegro.pl/regulaminy/polityka-ochronyprywatnosci-dla-potencjalnych-sprzedajacych-7w770w24vt7

12.

Po dokonaniu rejestracji konta Allegro przetwarza dane osobowe Uczestników Promocji na zasadach opisanych
w Polityce Ochrony Prywatności dostępnej na stronie https://allegro.pl/regulamin/pl/zalacznik-5

§ 3. Objaśnienie pojęć
Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:
1.

Serwis Allegro– internetowa platforma handlowa, dostępna w domenie allegro.pl, administrowana przez Allegro.

2.

Kod – kod rabatowy o treści „mBank” uprawniający Uczestnika do skorzystania z Benefitu, o którym mowa w § 6
ust.1 regulaminu Promocji w Serwisie Allegro, przyznawany przez Allegro, na warunkach i przez czas określony
w regulaminie Promocji.

3.

Rachunek mBanku– rachunek prowadzony w ramach bankowości detalicznej Banku

4.

Konto Firma – prowadzony dla Uczestnika Promocji przez Serwis Allegro zbiór funkcjonalności pod unikalną nazwą
(login), który umożliwia sprzedaż w Serwisie Allegro przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub
osoby prawne lub jednostki organizacyjne mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania,

5.

Konto do wypłat – numer rachunku bankowego wskazany przez Uczestnika do wypłat środków z tytułu sprzedaży
w Serwisie Allegro w Koncie Firma.

6.

Regulamin promocji – niniejszy Regulamin promocji „Otwórz e-sklep z mBankiem na Allegro - edycja II”.

§ 4. Czas trwania Promocji
1.

Promocja rozpoczyna się w dniu 01.08.2020 roku i trwa do dnia 30.11.2020 roku.

2.

Zakończenie Promocji nie wpływa na prawa nabyte przez Uczestników Promocji w okresie jej trwania.

§ 5. Uczestnictwo w Promocji
1.

Promocja skierowana

jest

do podmiotów, przez których w niniejszym Regulaminie rozumie się osoby fizyczne

prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, spółki cywilne, spółki jawne, partnerskie, spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, spółki komandytowe będących
rezydentami Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej „Przedsiębiorcami”
2.

Przedsiębiorcy, aby wziąć udział w promocji muszą w okresie trwania Promocji spełnić łącznie następujące warunki:
a.

są posiadaczami Rachunku mBanku,

b.

nie posiadają Konta Firma w Serwisie Allegro,

c.

wyrażą chęć skorzystania z Promocji poprzez wypełnienie formularza

dostępnego na stronie internetowej

https://allegro.pl/kampania/zacznij-sprzedaz-mbank wpisując we wskazanym formularzu Kod o treści
„mBank”,
d.

zarejestrują Konto Firma w Serwisie Allegro akceptując jednocześnie Regulamin Allegro dostępny na stronie
https://allegro.pl/regulamin/pl,

e.

wskażą jako Konto do wypłat Rachunek mBanku i nie dokonają jego zmiany w okresie trwania Promocji,

f.

zaakceptują Regulamin Promocji.

3.

Spełnienie warunków wskazanych w ust. 2 oznacza przystąpienie do niniejszej Promocji, a Przedsiębiorców
spełniających warunki wskazane w ust. 2 określa się „Uczestnikami Promocji” lub „Uczestnikami”.

4.

Przedsiębiorca, który stanie się Uczestnikiem Promocji przyjmuje do wiadomości, że Allegro zobowiązane jest do
przekazywania informacji do Banku celem potwierdzania spełnienia przez Przedsiębiorcę będącym następnie
Uczestnikiem Promocji warunków, o których mowa w §5 ust. 2 co wiąże się z przekazywaniem przez Allegro do Banku
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numeru NIP, który podaje Przedsiębiorca w ramach rejestracji konta Firma na https://allegro.pl/rejestracja/kontofirmowe/nowe-konto

§ 6. Zasady Promocji
1.

Uczestnik Promocji, który spełni warunki zgodnie z zapisami §5. ust. 2 otrzyma bez opłat pakiet 210 szt. oznaczeń
okazyjnych (oznaczenie Nowość w liczbie 70 szt., oznaczenie Rabat ilościowy w liczbie 70 szt.,
oznaczenie Okazja w liczbie 70 szt.), określonych w Serwisie Allegro w ramach Regulaminu programu “Benefity
Strefy Okazji dla klientów mBank” dostępnym na stronie https://allegro.pl/regulaminy/regulamin-programubenefity-strefy-okazji-dla-klientow-mbank-z8Eay2vAwhX, dalej „Benefit”.

2.

Informacja o udostępnionym Beneficie będzie dostępna dla Uczestnika promocji w ramach Konta Firma
w Serwisie Allegro w zakładce Centrum Zniżek.

3.

Benefit zostanie udostępniony do 30 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym Uczestnik promocji
zarejestruje Konto Firma. Benefit będzie do wykorzystania przez 90 dni od dnia udostępnienia go w zakładce Centrum
Zniżek w Koncie Firma.

4.

W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem Promocji w zakresie realizacji Benefitu
mają zastosowanie
postanowienia Regulaminu programu “Benefity Strefy Okazji dla klientów mBank” dostępnego na stronie
https://allegro.pl/regulaminy/regulamin-programu-benefity-strefy-okazji-dla-klientow-mbank-z8Eay2vAwhX.

5.

Uczestnik Promocji wyraża zgodę na każdorazowe potwierdzenie przez Bank u Allegro informacji obejmujących
spełnienie przez Uczestnika warunków, o których mowa w §5 ust. 2.

§ 7. Reklamacje
Reklamacje rozpatrywane przez Allegro
1.

Allegro rozpatruje reklamacje z zakresu wykorzystania Kodu, rejestracji na stronie
https://allegro.pl/kampania/zacznij-sprzedaz-mbank, wypłaty środków na rachunek bankowy podany jako Konto
do wypłat, udostępnienia Benefitu, zawarcia umowy z Allegro i korzystania z Serwisu Allegro.

2.

Reklamacje,
o których
mowa
w ust.
1 powyżej, można składać
na
zasadach
opisanych
w Regulaminie programu “Benefity Strefy Okazji dla klientów mBank”
dostępnym na stronie
https://allegro.pl/regulaminy/regulamin-programu-benefity-strefy-okazji-dla-klientow-mbank-z8Eay2vAwhX
oraz
w artykule 16. Regulaminu Allegro, dostępnym na stronie https://allegro.pl/regulamin/pl i będą rozpatrywane
zgodnie z treścią postanowień tych regulaminów.

Reklamacje rozpatrywane przez Bank
3.

mBank S.A. rozpatruje reklamacje z zakresu prezentacji Kodu w kanałach komunikacji Banku (np. strona mBank.pl,
serwis transakcyjny), z zastrzeżeniem ust. 1.

4.

Reklamacje wymienione w ust. 3, można składać
na zasadach opisanych w Regulaminie przyjmowania
i rozpatrywania reklamacji w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., z zastrzeżeniem ust. 5.

5.

Reklamacje kierowane za pośrednictwem wiadomości e-mail oraz w formie pisemnej na adres Banku, należy składać
z dopiskiem Promocja „Otwórz e-sklep z mBankiem na Allegro - edycja II”.

6.

Decyzja Organizatora – Banku 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.

7.

Spory pomiędzy Uczestnikiem Promocji a Organizatorem - Bankiem mogą być rozstrzygane polubownie przed
Arbitrem Bankowym przy Związku Banków Polskich.

8.

Uczestnik Promocji będący przedsiębiorcą prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą lub wspólnikiem
spółki cywilnej może zwrócić się do Rzecznika Finansowego.

9.

mBank S.A. będący Organizatorem Promocji podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

§ 8. Postanowienia końcowe
1.

Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna:
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a.

2.

u konsultantów Biura Obsługi Klientów mLinia, pod numerem +48 42 630 00 00 (z telefonów stacjonarnych)
lub 800 300 800 (z telefonów komórkowych),

b.

w placówkach i u doradców Banku,

c.

na stronie internetowej Banku: www.mbank.pl/pdf/promocje/uslugi/regulamin-promocji-otworz-e-sklep-zmbankiem-na-allegro--edycja II-do-30-11-2020.pdf;

d.

na stronie internetowej Allegro: https://allegro.pl/kampania/zacznij-sprzedaz-mbank

Niniejszy Regulamin Promocji oraz Regulamin programu “Benefity Strefy Okazji dla klientów mBank” są jedynymi
dokumentami określającymi szczegółowe zasady Promocji pod nazwą „Otwórz e-sklep z mBankiem na Allegro - edycja
II”.

3.

Każda promocja organizowana przez Bank jest odrębna i oparta o odrębne regulaminy. Promocje organizowane
w Banku nie podlegają łączeniu.

Oświadczenia

1.

Oświadczam, że przystępując do Promocji, mam świadomość, iż mBank S.A. i Allegro
są uprawnieni
do wprowadzenia podobnych, tożsamych promocji po zakończeniu czasu trwania Promocji „Otwórz e-sklep
z mBankiem na Allegro” o nowych parametrach cenowych, uzależnionych od sytuacji rynkowej.

2.

Oświadczam, że otrzymałem/am, zapoznałem/am się oraz akceptuję treść postanowień Regulaminu Promocji
„Otwórz e-sklep z mBankiem na Allegro - edycja II”.

………………………………………………………………
Data, miejsce i podpis Uczestnika 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 01.01.2020 r. wynosi 169.401.468 zł.
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