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§ 1. Organizator 

1. Promocja publikacji pn. „Matematyka jest wszędzie. Rodzinne przygody z matematyką”, 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 01.01.2018 r. 

wynosi 169.248.488 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. Bank jest administratorem danych osobowych Uczestników Promocji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych i przetwarza je w zakresie i celu przeprowadzenia niniejszej Promocji. 

2. Uczestnikowi Promocji, przysługuje prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych oraz ich poprawiania, a także 

prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych przez Organizatora w związku z niniejszą Promocją. 
 

§ 3. Objaśnienie pojęć 

1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie używa się niżej opisanych pojęć, oznaczają one: 

1) Promocja – promocja publikacji pn.  „Matematyka jest wszędzie. Rodzinne przygody z matematyką” (dalej 

„Książka”), wydanej przez Fundację mBanku (dalej „mFundacja”).  

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 „Matematyka jest wszędzie. Rodzinne przygody z matematyką” autorstwa Mai Kramer, 

wydana przez Fundację mBanku.   

 

§ 4. Czas trwania Promocji 

1. Promocja trwa od 21.02.2018 r. do 31.03.2018 r.  

2. Do Promocji można przystąpić w terminie od 21.02.2018 r. do 31.03.2018 r. 

 

§ 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 jeden  bezpłatny egzemplarz 
Książki poprzez formularz zamówienia, zamieszczony na stronie internetowej Promocji:  www.mjakmatematyka.pl 

1) Uczestnik promocji będący klientem Banku posiada dostęp do formularza zamówienia po zalogowaniu się do 
serwisu transakcyjnego Banku. Po wejściu do formularza zamówienia, Uczestnik Promocji wprowadza 
następujące dane: placówkę Banku, w której zamierza odebrać Książkę.   

2) Uczestnik promocji nie będący klientem Banku posiada dostęp do formularza zamówienia ma stronie 
www.mjakmatematyka.pl, bez konieczności logowania się do serwisu transakcyjnego Banku. Po wejściu do 
formularza promocji, Uczestnik promocji oprócz danych, o których mowa w pkt 1 powyżej, podaje również: 
swoje imię, nazwisko oraz adres e-mail. Po wprowadzeniu danych osobowych wyraża zgodę na przetwarzanie 
podanych danych osobowych, w celu realizacji Promocji. 

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

3. Uczestnik Promocji w terminie 7 dni kalendarzowych od złożenia formularza zamówienia osobiście odbiera Książkę z 
wybranej placówki Banku. Jeśli Książka nie zostanie odebrana w terminie 7 dni, Uczestnik Promocji otrzymuje 
przypomnienie na adres e-mail, który wskazał w formularzu zamówienia, a termin odbioru wydłuża się o kolejne 7 dni 
kalendarzowych. Jeżeli w wydłużonym terminie 7 dnia kalendarzowych Uczestnik Promocji nie obierze Książki 
zamówienie jest anulowane.  

4. Jeden Uczestnik Promocji może otrzymać jeden egzemplarz Książki.  
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§ 7. Reklamacje 

1. Uczestnik promocji w przypadku nieotrzymania Książki w terminach wskazanych w § 6 ust. 3 może złożyć reklamację na 
adres e-mail: fundacja@mbank.pl, a Organizator zobowiązany jest bezzwłocznie udzielić odpowiedzi. 

 

§ 8. Postanowienia końcowe 

1. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie www.mjakmatematyka.pl oraz w oddziałach detalicznych Banku 
uczestniczących w Promocji.  

2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Promocji publikacji pn. „Matematyka 
jest wszędzie. Rodzinne przygody z matematyką” 

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

 

 

 
 

 

 

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.  

http://www.mjakmatematyka.pl/

