Regulamin Loterii promocyjnej „Wymień walutę na samochód”
1.

Postanowienia ogólne.

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

1.6.
1.7.

2.

1.8.

Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa tryb i zasady przeprowadzenia Loterii promocyjnej „Wymień walutę na samochód”
(„Loteria”).
Organizatorem Loterii jest Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu Rynek 9/11, NIP: 896-000-56-73, REGON 930041341,
wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008723, kapitał zakładowy 993 334 810 zł w całości wpłacony („Organizator”, „Bank”).
Loteria jest prowadzona na podstawie zezwolenia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu.
Loteria prowadzona jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Loteria prowadzona jest w okresie od 15 czerwca 2018r. do 30 listopada 2018r. („Okres trwania Loterii”).

Aktywności wymienionych w pkt 2.7 uprawniających do udziału w Loterii można dokonywać w terminie od 15 czerwca 2018r. do 30
listopada 2018r. (włącznie) („Okres zbierania Losów”).
W Loterii nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora. Pracownikiem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest zarówno osoba
zatrudniona przez Organizatora na podstawie umowy o pracę, jak i osoba współpracująca z Organizatorem na podstawie umowy
cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia), a także agenci oraz pracownicy placówek agencyjnych
Organizatora.
W Loterii nie mogą uczestniczyć podmioty prowadzące działalność kantorową (wymiana walut).

Definicje:

2.1.

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

Uczestnik – Posiadacz Konta, który w Okresie trwania Loterii spełnił łącznie poniższe warunki:

2.1.1.

Wypełnił i wysłał dostępny na stronie www.bzwbk.pl/kantor Formularz przystąpienia do Loterii; potwierdził, że zapoznał
się z Regulaminem i zaakceptował zapisy Regulaminu; wyraził w Banku zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodę
na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz zgodę wobec działań
marketingowych Banku;
2.1.2. Wykonał Aktywność spełniającą warunek wskazany w punkcie 2.7.
Posiadacz Konta – Posiadacz Konta-osoba fizyczna albo Posiadacz Konta-przedsiębiorca.

Posiadacz Konta-osoba fizyczna – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, z zastrzeżeniem
punktu 1.7, będąca konsumentem w rozumieniu art. 22 ¹ ustawy-Kodeks cywilny, na rzecz której Bank prowadzi Konto.

Posiadacz Konta-przedsiębiorca – przedsiębiorca, na rzecz którego Bank prowadzi Konto, rozumiany jako osoba fizyczna lub prawna
albo jednostka organizacyjna, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, a także wspólnicy spółki
cywilnej, z zastrzeżeniem punktów 1.7 i 1.8 Regulaminu.
Konto:
a)

b)
2.6.
2.7.

2.9.

w przypadku Posiadacza Konta-przedsiębiorcy – rachunek bankowy, prowadzony przez Bank dla Posiadacza Konta dla
małych i średnich przedsiębiorstw, zgodnie z umową z Bankiem wraz z usługami bankowości elektronicznej BZWBK24.

Transakcja – dokonana w usługach BZWBK24, w usłudze Kantor BZWBK24, transakcja wymiany dostępnej waluty na inną dostępną
walutę. Do wymiany waluty w Kantorze BZWBK24 niezbędne są Konta w wymienianych walutach.
Aktywność:
a)

b)
2.8.

w przypadku Posiadacza Konta-osoby fizycznej – rachunek bankowy, prowadzony przez Bank dla Posiadacza Konta
zgodnie z umową z Bankiem wraz z usługami bankowości elektronicznej BZWBK24. W przypadku kont wspólnych (mających
więcej, niż jednego Posiadacza Konta) do Loterii może przystąpić każdy z Posiadaczy Konta,

w przypadku Posiadacza Konta-osoby fizycznej – polega na realizacji w miesiącu kalendarzowym Transakcji o łącznej
wartości 500 zł,
w przypadku Posiadacza Konta-przedsiębiorcy – polega na realizacji w miesiącu kalendarzowym Transakcji o łącznej
wartości 5000 zł.

Los – przyznawany Uczestnikowi za dokonanie Aktywności. Uczestnik może otrzymać maksymalnie jeden Los w miesiącu
kalendarzowym, natomiast w Okresie zbierania Losów może otrzymać co najmniej jeden, a maksymalnie 6 Losów.
Losowanie – losowy wybór Zwycięzców Loterii dokonany zgodnie z zasadami opisanymi w punktach 6 i 7.

2.10. Zwycięzca – Uczestnik, którego Los został wylosowany w Losowaniu.
2.11. Usługi BZWBK24:
a)

b)

w przypadku Posiadacza Konta-osoby fizycznej – usługi opisane w Zasadach korzystania z usług bankowości elektronicznej
BZWBK24 dla ludności,
w przypadku Posiadacza Konta-przedsiębiorcy – usługi opisane w Zasadach korzystania z usług bankowości elektronicznej
BZWBK24 dla firm oraz w Zasadach korzystania z usług bankowości elektronicznej Mini Firma BZWBK24.
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3.

Zasady prowadzenia Loterii.

3.1.

Uczestnik otrzymuje Losy począwszy od miesiąca, w którym wypełnił i wysłał Formularz przystąpienia do Loterii oraz spełnił warunki
opisane w punkcie 2.1.
Aktywności dokonane przez Uczestników, które zostaną zarejestrowane przez system Organizatora przed lub po Okresie zbierania Losów
nie są podstawą do uzyskania Losów. Organizator zapewnia, iż system Organizatora będzie sprawdzany w trakcie Okresu zbierania Losów
oraz w ciągu 6 dni roboczych od jego zakończenia w celu weryfikacji poprawności rejestracji Aktywności Uczestników Loterii.

3.2.
4.

Nagrody dla Posiadacza Konta-osoby fizycznej

4.1.

a.
b.

„Nagroda II” – jeden z pięciu ekspresów do kawy Saeco, model Lirica OTC, o wartości jednostkowej 2000 zł brutto, o łącznej wartości
10 000 zł brutto. Łączna pula Nagród II to 5 sztuk o wartości 10 000 zł.

Łączna wartość puli Nagród wynosi 74 833 zł brutto.

4.4.

Od łącznej wartości Nagrody I podlegającej wydaniu Zwycięzcy, Organizator jako płatnik, potrąci 10% zryczałtowany podatek
dochodowy i pobrany podatek przekaże na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego. Wartość Nagrody II nie podlega
opodatkowaniu podatkiem dochodowym na podstawie art.21 ust.1 pkt.6a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z
2016r poz.2032 z późn. zm.).

Nagrody nie mogą być wymieniane na ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.

4.5.

Zwycięzca, któremu została przyznana Nagroda I, nie może przenieść praw do przyznanej mu Nagrody I na osoby trzecie.

4.6.

Uczestnik może wygrać tylko jedną z Nagród II, o których mowa w punkcie 4.1 b.

4.7.

Warunkiem przyznania Nagrody I jest posiadanie Konta w dniu wydania Nagrody I.

4.8.

Warunkiem przyznania Nagrody II jest posiadanie Konta w dniu wysłania Nagrody II.

4.9.

Nagrody II zostaną wysłane tylko na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Nagrody dla Posiadacza Konta-przedsiębiorcy

5.1.

5.2.
5.3.
5.4.

5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
5.9.
6.

„Nagroda I” – jeden samochód marki Volkswagen Polo Comfortline („Samochód”) o wartości brutto 58 350 zł wraz z dodatkową
nagrodą pieniężną w kwocie 6 483 zł przeznaczoną na pokrycie 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych
należnego od łącznej wartości tych nagród otrzymanych przez Zwycięzcę. Łączna pula Nagród I to 64 833 zł.

4.2.
4.3.

5.

Nagrodami w Loterii („Nagrody”) są:

a.

Nagrodami w Loterii („Nagrody”) są:

„Nagroda I” – jeden Samochód marki Volkswagen Passat Comfortline („Samochód”) o wartości brutto 114 340 zł. Łączna pula
Nagród I to 114 340 zł.

b. „Nagroda II” – jeden z pięciu ekspresów do kawy Saeco, model Lirica OTC, o wartości jednostkowej 2000 zł brutto, o łącznej wartości
10 000 zł brutto. Łączna pula Nagród II to 5 sztuk o łącznej wartości 10 000 zł.
Łączna wartość puli Nagród wynosi 124 340 zł brutto.

Nagrody nie mogą być wymieniane na ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.

Nagrody otrzymane w Loterii stanowią dla Zwycięzców przychód podatkowy z działalności gospodarczej, podlegający opodatkowaniu
podatkiem dochodowym po stronie tych podmiotów. Zwycięzcy, jako podmioty gospodarcze, sami zobowiązani są wykazać wartość
otrzymanych nagród z tytułu uczestnictwa w Loterii dla celów ich opodatkowania podatkiem dochodowym, natomiast na Organizatorze
nie ciążą z tego tytułu żadne obowiązki podatkowe ani też informacyjne.
Zwycięzca, któremu została przyznana Nagroda I, nie może przenieść praw do przyznanej mu Nagrody I na osoby trzecie.
Uczestnik może wygrać tylko jedną z Nagród II, o których mowa w ust. 5.1 b.

Warunkiem przyznania Nagrody I jest posiadanie Konta w dniu wydania Nagrody I.

Warunkiem przyznania Nagrody II jest posiadanie Konta w dniu wysłania Nagrody II.
Nagrody II zostaną wysłane tylko na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Sposób prowadzenia Losowania i ogłoszenia wyników Losowania Posiadacza Konta-osoby fizycznej

6.1.
6.2.
6.3.

6.4.
6.5.
6.6.

Przed przeprowadzeniem Losowania Losy zarejestrowane przez system Organizatora zostaną zweryfikowane pod kątem ich
prawidłowości, kompletności oraz zgodności z zapisami Regulaminu. Przed Losowaniem Organizator wydrukuje wszystkie Losy i umieści
je w urnie.
W Losowaniu biorą udział wszystkie Losy zdobyte przez Uczestnika w Okresie zbierania Losów. Losowanie Nagrody I oraz Nagród II
odbędzie się 17 grudnia 2018r.

Losowanie Zwycięzców Nagród, o których mowa w punkcie 4.1, będzie przeprowadzone w terminie wskazanym w ust 6.2. w Warszawie,
Al. Jana Pawła II 17, pod nadzorem komisji czuwającej nad przebiegiem Loterii powołanej przez Organizatora („Komisja”). Losowanie
zostanie przeprowadzone ręcznie poprzez losowy wybór Losów, spośród wszystkich Losów Uczestników Loterii. Losowania dokona
wybrany przez Komisję pracownik Organizatora Loterii.
Podczas Losowania Nagrody I dodatkowo zostaną wylosowane 2 osoby rezerwowe. Losy osób rezerwowych do Nagrody I będą
uczestniczyły w losowaniu Nagrody II.
Podczas Losowania Nagród II dodatkowo zostaną wylosowane 2 osoby rezerwowe.

Dane Zwycięzców w postaci imienia, pierwszej litery nazwiska oraz miasta zamieszkania zostaną ogłoszone na stronie internetowej
Organizatora www.bzwbk.pl/kantor 18 grudnia 2018 r.
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6.7.
a.
6.8.

b.

6.9.

Przedstawiciel Organizatora skontaktuje się ze Zwycięzcami w celu uzyskania danych niezbędnych do przekazania Nagrody, najpóźniej
w terminie 2 dni roboczych od daty ogłoszenia wyników:
Nagrody I telefonicznie na numer wskazany przez Uczestnika w Formularzu jako numer kontaktowy.
Nagród II telefonicznie na numer wskazany przez Uczestnika w Formularzu jako numer kontaktowy.

Przedstawiciel Organizatora będzie próbował skontaktować się ze Zwycięzcami maksymalnie trzykrotnie, czekając za każdym razem nie
mniej, niż do 6 sygnału telefonicznego. W przypadku zgłoszenia się skrzynki pocztowej próbę powiadomienia uznaje się za nieudaną. W
przypadku sygnału oznaczającego „numer zajęty” próbę powiadomienia uznaje się za niewykonaną i wymaga ona powtórzenia.
Jeżeli przedstawicielowi Organizatora przez 2 dni robocze nie uda się skontaktować ze Zwycięzcą Nagrody I lub Zwycięzcą Nagrody II,
zgodnie z zasadami z punktów 6.7-6.8, Nagroda w Loterii przypada pierwszej wylosowanej osobie z listy rezerwowej.

6.10. Zwycięzca z listy rezerwowej zostanie powiadomiony o wygranej zgodnie z zasadami z punktów 6.7-6.8 w ciągu 2 dni roboczych od
zakończenia procedury opisanej w punkcie 6.9.

6.11. Jeżeli przedstawicielowi Organizatora nie uda się skontaktować ze Zwycięzcą z listy rezerwowej zgodnie z procedurą z punktów 6.9 i 6.10
Nagroda przypada drugiej wylosowanej osobie z listy rezerwowej.
6.12. W przypadku, kiedy Organizatorowi nie uda się skontaktować z żadną z wylosowanych osób z listy rezerwowej zgodnie z procedurami
opisanymi w punktach powyżej, Nagrody pozostają do dyspozycji Organizatora.
6.13. W trakcie rozmowy telefonicznej Zwycięzca Nagrody II zostanie poproszony o przesłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na
adres kantor@bzwbk.pl w terminie 5 dni od otrzymania informacji telefonicznej o wygranej, potwierdzenia adresu w celu wysłania
Nagrody. Przekazanie danych w wyżej wymienionej formie jest dobrowolne, ale niezbędne do wydania Nagrody.
7.

Sposób prowadzenia Losowania i ogłoszenia wyników Losowania Posiadacza Konta--przedsiębiorcy

7.1.

Przed przeprowadzeniem Losowania Losy zarejestrowane przez system Organizatora zostaną zweryfikowane pod kątem ich
prawidłowości, kompletności oraz zgodności z zapisami Regulaminu. Przed Losowaniem Organizator wydrukuje wszystkie Losy i umieści
je w urnie.

7.2.

W Losowaniu biorą udział wszystkie Losy zdobyte przez Uczestnika w Okresie zbierania Losów. Losowanie Nagrody I oraz Nagród II
odbędzie się 17 grudnia 2018r.

7.3.

Losowanie Zwycięzców Nagród, o których mowa w punkcie 5.1, będą przeprowadzone w terminie wskazanym w ust 7.2. w Warszawie,
Al. Jana Pawła II 17, pod nadzorem Komisji czuwającej nad przebiegiem Loterii powołanej przez Organizatora. Losowanie zostanie
przeprowadzone ręcznie poprzez losowy wybór Losów, spośród wszystkich Losów Uczestników Loterii. Losowania dokona wybrany przez
Komisję pracownik Organizatora Loterii.

7.4.

Podczas Losowania Nagrody I dodatkowo zostaną wylosowane 2 osoby rezerwowe. Losy osób rezerwowych do Nagrody I będą
uczestniczyły w losowaniu Nagrody II.

7.5.

Podczas Losowania Nagród II dodatkowo zostaną wylosowane 2 osoby rezerwowe.

7.6.

Dane Zwycięzców w postaci imienia, pierwszej litery nazwiska oraz miasta siedziby zostaną ogłoszone na stronie internetowej
Organizatora www.bzwbk.pl/kantor 18 grudnia 2018 r.

7.7.
a.
7.8.
7.9.

b.

Przedstawiciel Organizatora skontaktuje się ze Zwycięzcami w celu uzyskania danych niezbędnych do przekazania Nagrody, najpóźniej
w terminie 2 dni roboczych od daty ogłoszenia wyników:
Nagrody I telefonicznie na numer wskazany przez Uczestnika w Formularzu jako numer kontaktowy.
Nagród II telefonicznie na numer wskazany przez Uczestnika w Formularzu jako numer kontaktowy.

Przedstawiciel Organizatora będzie próbował skontaktować się ze Zwycięzcami maksymalnie trzykrotnie, czekając za każdym razem nie
mniej, niż do 6 sygnału telefonicznego. W przypadku zgłoszenia się skrzynki pocztowej próbę powiadomienia uznaje się za nieudaną. W
przypadku sygnału oznaczającego „numer zajęty” próbę powiadomienia uznaje się za niewykonaną i wymaga ona powtórzenia.
Jeżeli przedstawicielowi Organizatora przez 2 dni robocze nie uda się skontaktować ze Zwycięzcą Nagrody I lub Zwycięzcą Nagrody II,
zgodnie z zasadami z punktów 7.7-7.8, Nagroda w Loterii przypada pierwszej wylosowanej osobie z listy rezerwowej.

7.10. Zwycięzca z listy rezerwowej zostanie powiadomiony o wygranej zgodnie z zasadami z punktów 7.7-7.8 w ciągu 2 dni roboczych od
zakończenia procedury opisanej w punkcie 7.9.

7.11. Jeżeli przedstawicielowi Organizatora nie uda się skontaktować ze Zwycięzcą z listy rezerwowej zgodnie z procedurą z punktów 7.9 i 7.10
Nagroda przypada drugiej wylosowanej osobie z listy rezerwowej.
7.12. W przypadku, kiedy Organizatorowi nie uda się skontaktować z żadną z wylosowanych osób z listy rezerwowej zgodnie z procedurami
opisanymi w punktach powyżej, Nagrody pozostają do dyspozycji Organizatora.

8.

7.13. W trakcie rozmowy telefonicznej Zwycięzca Nagrody II zostanie poproszony o przesłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na
adres kantor@bzwbk.pl w terminie 5 dni od otrzymania informacji telefonicznej o wygranej, potwierdzenia adresu w celu wysłania
Nagrody. Przekazanie danych w wyżej wymienionej formie jest dobrowolne, ale niezbędne do wydania Nagrody.
Zasady wydawania Nagród.

8.1.

8.2.
8.3.

Nagroda I zostanie wydana Zwycięzcy w salonie sprzedaży Grupy Krotoski-Cichy najpóźniej do 15 stycznia 2019r. Wydanie i odbiór
Nagrody I zostanie potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym.
Nagrody II zostaną wysłane Zwycięzcom na koszt Banku, za pośrednictwem firmy kurierskiej paczką poleconą za zwrotnym
poświadczeniem odbioru do 8 stycznia 2019r. wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na adres podany przez Uczestnika
odpowiednio zgodnie z punktem 6.13. albo 7.13.
Ostateczny termin odebrania Nagród upływa w dniu 18 stycznia 2019r.
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9.

Nadzór nad prawidłowością prowadzenia Loterii

Organizator najpóźniej w dniu rozpoczęcia Loterii powołuje Komisję czuwającą nad przebiegiem Loterii („Komisja”) i wydaje regulamin jej
działania. Komisja sprawuje nadzór nad Loterią, w szczególności nad poprawnością Losowania.

10. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji. Terminy przedawnienia roszczeń.

10.1. Uczestnik może złożyć reklamację:
a) ustnie: osobiście lub telefonicznie w dowolnej jednostce organizacyjnej Banku zajmującej się obsługą klienta;
b) pisemnie: przesyłką pocztową na adres siedziby Banku lub jego dowolnej jednostki organizacyjnej zajmującej się obsługą klienta lub
poprzez kuriera lub posłańca lub osobiście w dowolnej jednostce organizacyjnej Banku zajmującej się obsługą klienta;
c) w formie elektronicznej: poprzez formularz reklamacyjny na stronie internetowej Banku.
10.2. Odpowiednie adresy oraz numery telefonów Banku dostępne są w jednostkach organizacyjnych Banku zajmujących się obsługą klienta
oraz wskazane są na stronie internetowej Banku www.bzwbk.pl.
10.3. Odpowiedź na reklamację, w zależności od charakteru sprawy oraz wyboru Uczestnika, zostanie udzielona przez Bank listownie lub sms,
bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. W szczególnie skomplikowanych przypadkach
uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni, termin ten może zostać wydłużony maksymalnie
do 60 dni, po uprzednim wyjaśnieniu Uczestnikowi przez Bank przyczyn opóźnienia i wskazania okoliczności wymagających dodatkowego
ustalenia.
10.4. Szczegółowe informacje dotyczące trybu wnoszenia i rozpatrywania reklamacji przez Bank dostępne są na stronie internetowej Banku
www.bzwbk.pl oraz w jednostkach organizacyjnych Banku zajmujących się obsługą klienta.
10.5. Spory pomiędzy Uczestnikiem (Posiadacz Konta- osoba fizyczna) a Organizatorem mogą być rozstrzygane polubownie przed Arbitrem
Bankowym przy Związku Banków Polskich, o ile wartość przedmiotu sporu nie jest wyższa niż 12 000 złotych polskich. Adres strony
internetowej Arbitra Bankowego: http://zbp.pl/dla-konsumentow/arbiter-bankowy.
10.6. Spór między Uczestnikiem (Posiadacz Konta- osoba fizyczna)a Bankiem w sytuacji nieuwzględnienia przez Bank reklamacji Uczestnika
może być zakończony w drodze pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów przed Rzecznikiem Finansowym, w
trybie określonym w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku
Finansowym. Adres strony internetowej Rzecznika Finansowego: https://rf.gov.pl
10.7. Spór między Uczestnikiem będącym osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą a Bankiem w sytuacji nieuwzględnienia przez
Bank reklamacji Uczestnika może być zakończony w drodze pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów przed
Rzecznikiem Finansowym, w trybie określonym w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku
finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Adres strony internetowej Rzecznika Finansowego: https://rf.gov.pl
10.8. Wszelkie roszczenia z tytułu Loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Bieg
przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.

11. Postanowienia końcowe:

11.1. Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona na stronie internetowej Organizatora www.bzwbk.pl/kantor
11.2. Właściwym dla Banku organem nadzoru jest Komisja Nadzoru Finansowego.
11.3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności
ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy o grach hazardowych.
11.4. Bank Zachodni WBK S.A., jako Organizator i administrator danych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych, informuje, że w Okresie trwania Promocji będzie przetwarzał dane osobowe Uczestników w celu realizacji Promocji.
Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do nich oraz prawo ich poprawiania. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych
związane ze stosowaniem od dnia 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 95/56/WE będą znajdować się na www.bzwbk.pl.
11.5. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany Regulaminu Promocji w zakresie dostosowania nazw usług świadczonych przez Bank do
nazw wynikających z Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie określenia wykazu usług
reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym (Dz. U. 2017.1437 z dnia 2017.07.27 r.) w związku z art. 32d Ustawy z dnia
19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U.2017.2003 t.j. z dnia 2017.10.27).
11.6. Zmiana, o której mowa w ust. 11.5, nie wpłynie na zmianę praw i obowiązków Uczestników określonych w Regulaminie Promocji.
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