
REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „BEZKARNY ZYSK II” 

 

 

1. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem Akcji promocyjnej „Bezkarny Zysk II” jest  Ad Astra Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Michałowicach, przy ul. Polnej 16, wpisaną do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000383723 prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,  
NIP: 534 246 86 48, używająca nazwy handlowej Hagen, zwana dalej „Organizatorem”.  

1.2 Akcja promocyjna jest skierowana do osób, które zawrą za pośrednictwem Organizatora 
Umowę o Konto Indywidualne BGŻOptima w Banku BGŻ S. A. Oddział BGŻOptima (zwanym dalej 
„Bankiem”). Akcja została przygotowana z udziałem Groupon Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, 
właścicielem portalu groupon.pl. 

1.3 Akcja będzie trwała w okresie 27.05.2014 – 18.07.2014. Sprzedaż kuponów na portalu 
www.groupon.pl będzie trwała w dniach 27.05.2014 – 10.06.2014 lub do wyczerpania liczby 
kuponów (nie więcej niż 1000 kuponów). Rejestracja nabytych kuponów będzie trwała w dniach 
27.05.2014 – 24.06.2014 na stronie www.bezkarnyzysk.pl 

1.4 Obszar na którym będzie trwała Akcja: Terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

1.5 Akcja ma na celu popularyzację i intensyfikację działań Organizatora w pozyskiwaniu Klientów, 
którzy za pośrednictwem Organizatora skorzystają z oferty lokaty BGŻOptima. 

1.6 Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona w siedzibie Organizatora, na stronie 
www.bezkarnyzysk.pl oraz na stronie www.groupon.pl. 

 

2. Zasady uczestnictwa w akcji promocyjnej 

2.1  W Akcji biorą udział osoby, które: 
- nie są Klientami Banku na dzień składania wniosku o otworzenie Konta Indywidualnego 
BGŻOptima 
- dokonają zgłoszenia poprzez wypełnienie i przekazanie formularza rejestracyjnego znajdującego 
się na stronie Organizatora www.bezkarnyzysk.pl; formularz zawiera następujące pola: imię 
i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu komórkowego, kod Groupon, zgoda na przetwarzanie 
danych i przekazanie ich do Banku w celu przeprowadzenia promocji i zgoda na przekazanie 
numeru rachunku bankowego 
- otrzymają od Organizatora informację o objęciu Akcją promocyjną (w postaci potwierdzenia na 
ekranie komputera po wypełnieniu formularza) 
- zawrą za pośrednictwem Organizatora Umowę o prowadzenie rachunku oszczędnościowego 
Konto Indywidualne BGŻOptima 
- nie są pracownikami Organizatora lub pracownikami BGŻOptima 
zwane dalej Uczestnikami.  
Każdy Uczestnik może wziąć udział w akcji jeden raz. 
Zakupiony przez Uczestnika kod Groupon może być użyty jeden raz. 

http://www.bezkarnyzysk.pl/


 
2.2. Wzięcie udziału w Akcji oznacza jednocześnie udostępnienie na jej potrzeby danych 
osobowych podanych przez Uczestnika Akcji oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie dla celów 
Akcji.    
 
2.3 Zgłoszenia do Akcji promocyjnej wypełnione nieprawidłowo, w sposób niepełny lub też 
zawierające nieprawdziwe dane nie będą uwzględniane. 
 
2.4. Zgłoszenie udziału w Akcji promocyjnej oznacza akceptację jej zasad przewidzianych 
w niniejszym Regulaminie. 
 

2.5 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych 
osoby trzeciej przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem prawa do 
nagrody. 
 
2.6 Akcja promocyjna nie jest grą losową w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 
hazardowych. 
 
2.7 Z Akcji promocyjnej wykluczone są osoby, będące pracownikami Organizatora, oraz członkowie 
ich najbliższych rodzin. 
 
 

3. Zasady przyznawania nagród 

3.1. Nagrody w wysokości 100 zł są przyznawane Uczestnikom, którzy: 
- spełnią warunki, określone w pkt 2.1  
- podadzą we wniosku o rachunek oszczędnościowy Konto Indywidualne BGŻOptima takie same 
dane, jak podczas wypełniania formularza rejestracyjnego na stronie Organizatora (za wyjątkiem 
kodu Groupon) 
- na dzień 30.06.2014 r. utrzymają na Koncie Indywidualnym BGŻOptima lub Lokacie Bezkarnej 
BGŻOptima saldo min. 1 000 zł 
 
3.2. Weryfikację prawa Uczestnika do nagrody przeprowadzi Bank na podstawie danych, 
przekazanych Organizatorowi przez Uczestników, które to dane Organizator przekaże Bankowi na 
bazie zgody, pozyskanej od Uczestników.  
 
3.3 Osoby, które biorą udział w akcji, na bazie odrębnej zgody, zbieranej przez Organizatora, 
upoważniają Bank do przekazania Organizatorowi numeru rachunku Konta Indywidualnego 
BGŻOptima wyłącznie w celu wypłacenia nagrody.  
 
3.3 Po przyznaniu nagrody, w celu jej przekazania Organizator prześle nagrody na wskazane przez 
Bank numery rachunków, prowadzone przez Bank. 
  
3.4 Uczestnik Akcji promocyjnej nie może przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby 
trzecie. 
  



4. Ogłaszanie wyników i wydanie nagród w Akcji promocyjnej 

4.1. Uczestnik Akcji promocyjnej zostanie poinformowany o przyznaniu nagrody za pomocą 
wiadomości e-mail. Dla otrzymania nagrody niezbędne jest posiadanie przez Organizatora danych 
Uczestnika, określonych w formularzu rejestracyjnym, o którym mowa w pkt. 2.1.  
 
4.2.  Nagrody zostaną przekazane w ciągu 14 dni roboczych od wyłonienia Uczestników, którym 
przyznano nagrody, czyli do dnia 18.07.2014. 
 
4.3 Warunkiem wydania nagrody jest spełnienie wszystkich wymagań określonych niniejszym 
Regulaminem oraz posiadanie aktywnego konta oszczędnościowego Konto Indywidualne 
BGŻOptima na dzień wypłaty nagrody. 
 
4.4. W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze Uczestnikiem lub nie spełnienia 
wymogów podanych w Regulaminie, w tym nie podanie wymaganych danych, podanie 
nieprawdziwych lub niekompletnych danych (imienia, nazwiska, adresu e-mail i numeru telefonu 
komórkowego) będzie stanowić przyczynę odmowy wydania Uczestnikowi nagrody. 
 
4.5.Wydanie nagrody nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. 
 
4.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia odbioru nagrody 
z przyczyn leżących po stronie Uczestnika nagrodzonego w Akcji. 
 
 

5. Postępowanie reklamacyjne 
 
5.1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Akcji promocyjnej Uczestnicy mogą 
zgłaszać na piśmie na adres organizatora: Agencja Hagen, ul. Skibicka 29, 02-269 Warszawa 
z dopiskiem „REKLAMACJA” nie później niż w terminie 30 dni od dnia wydania nagród. 
O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data jej otrzymania przez Organizatora. 
 
5.2. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty 
otrzymania reklamacji.  
 
5.3 Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 7 dni od 
daty jej rozpatrzenia.  
 
5.4. Reklamacje rozpatrywane będą na podstawie niniejszego Regulaminu. 
 
5.5. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. 
 

6. Przetwarzanie danych osobowych 
 
6.1 Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Akcji promocyjnej odbywa się zgodnie z ustawą 
o ochronie danych osobowych. 
 

6.2 Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Akcji promocyjnej jest 
Organizator. 
 



6.3 Uczestnik Akcji promocyjnej wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez 
Organizatora, w celu realizacji obowiązków wynikających z przeprowadzenia Akcji promocyjnej.  
 
6.4 Na podstawie obowiązujących przepisów ustawy o ochronie danych osobowych Uczestnik 
Akcji promocyjnej ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawienia lub 
usunięcia. 
 
 

7. Postanowienia końcowe 
 

7.1 Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Akcji promocyjnej. 
 
7.2 Organizator zachowuje prawo do zmian w niniejszym Regulaminie w zakresie czasu trwania 

akcji. 
 


