Regulamin promocji „50zł dla uczniów ze średnią min. 4,0”
Aby skorzystać z tej promocji i uzyskać nagrodę o wartości 50 zł, zapoznaj się z warunkami zawartymi
w regulaminie.
Dowiesz się z niego:
• kiedy i jak działa promocja;
• co zrobić, aby z niej skorzystać.
Na skróty

Okres przystąpienia do promocji 1 lipca 2020 r. – 30 września 2020 r.

Jeśli chcesz skorzystać z promocji, przed przystąpieniem do niej, prosimy sprawdzić czy:
• uczestnik promocji ukończył 13 lat, ale nie ukończył 20 lat
• właściciel nowo otwartego konta nie posiadał kiedykolwiek żadnego produktu w
naszym banku
• uczestnik jest lub był w roku szkolnym 2019/2020 uczniem szkoły podstawowej lub
ponadpodstawowej

Będziesz mógł przystąpić do promocji kiedy:
• podpiszesz umowę o nowe Konto Jakie Chcę;
• podpiszesz także umowę o dostęp do usług Santander online
• i podpiszesz umowę o kartę debetową do tego konta;
•
opiekun prawny nie zgłosi sprzeciwu na udział w niniejszej promocji (dotyczy osób
małoletnich)
• wyrazisz zgodę na:
• elektroniczny kanał kontaktu (EKK);
• otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną i telefoniczną;
• oraz nie złożysz sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach
marketingowych
• zarejestrujesz się na stronie promocji www.santander.pl/swiadectwo i tam podasz:
• swoje dane osobowe (imię, nazwisko, PESEL lub numer paszportu jeśli nie
posiadasz PESEL-u)
• nazwę szkoły, do której uczęszczasz
• numer świadectwa oraz średnią ocen (min. 4,0)

Okres trwania promocji 1 lipca 2020 r. – 30 listopada 2020 r.

Aby otrzymać nagrodę 50zł:
•
wykonaj jedną transakcję BLIK
Jak i kiedy przyznamy nagrodę:
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1. zweryfikujemy, w kolejnym miesiącu następującym po miesiącu, w którym
otworzyłeś konto, czy wykonałeś transakcję BLIK;
2. sprawdzimy, czy do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym
otworzyłeś konto, wypełniłeś na stronie promocji formularz rejestracyjny;
3. przekażemy nagrodę do końca kolejnego miesiąca po miesiącu, w którym
sprawdziliśmy czy spełniłeś warunki promocji.

Informacje ogólne o promocji
1. W tym regulaminie określiliśmy warunki promocji „50zł dla uczniów ze średnią min. 4,0”.
2. Jako bank jesteśmy organizatorem tej promocji. Nasza siedziba znajduje się w Warszawie,
przy al. Jana Pawła II 17, 00-854. Jesteśmy zarejestrowani w Sądzie Rejonowym dla m. st.
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000008723. Santander Bank Polska S.A., utworzony na podstawie
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1988 r. w sprawie utworzenia Banku
Zachodniego we Wrocławiu (Dz.U. z dnia 1 lipca 1988 r. Nr 21, poz. 142), NIP 896-000-5673, REGON 930041341. Kapitał zakładowy wpłacony to 1 020 883 050 zł.

Czas trwania promocji
3. Do promocji możecie przystąpić od 1 lipca 2020 r. do 30 września 2020 r. (okres
przystąpienia do promocji).
4. Promocja trwa od 1 lipca 2020 r. do 30 listopada 2020 r. (okres trwania promocji).
5. Rejestrację na stronie promocji www.santander.pl/swiadectwo oraz warunek transakcji
będziemy weryfikować do końca miesiąca następującego po miesiącu otwarcia konta.

Nagrody
6. W tej promocji nagradzamy Cię za nowo otwarte konto wraz z usługami Santander online
oraz kartą Dopasowaną i wykonanie min. 1 transakcji BLIK;
7. Nagrodą jest 50 zł.
8. Nagrodę przekażemy jeśli:
• wypełnisz formularz rejestracyjny na stronie promocji www.santander.pl/swiadectwo;
• spełnisz pozostałe warunki promocji.
9. Nagrodę przekażemy na konto, które zostało otwarte w promocji.
10. Kiedy przekażemy nagrodę, musisz mieć nadal zgody, udzielone wcześniej w tej promocji.

Jakie są zasady promocji i kto może wziąć w niej udział
11. Możesz wziąć udział w promocji, jeśli jesteś osobą fizyczną, ukończyłeś 13 lat, ale nie
ukończyłeś 20 lat, jesteś lub byłeś w roku szkolnym 2019/2020 uczniem szkoły podstawowej
lub ponadpodstawowej
12. Nie posiadałeś kiedykolwiek żadnego produktu w naszym banku.
13. W okresie przystąpienia do promocji:
• zawrzesz umowę o nowe konto Konto Jakie Chcę;
• i jednocześnie w tym samym dniu:
• podpiszesz umowę o kartę Dopasowaną do tego konta;
• podpiszesz umowę o dostęp do Santander online,
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•

wyrazisz zgodę na:

elektroniczny kanał kontaktu (EKK);
otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną i telefoniczną;
oraz nie złożysz sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach
marketingowych
do końca miesiąca następującego po miesiącu otwarcia konta, zarejestrujesz się na stronie
promocji www.santander.pl/swiadectwo, podając:




•

•

swoje dane osobowe (imię, nazwisko, PESEL lub numer paszportu jeśli nie
posiadasz PESEL-u)
• nazwę szkoły, do której uczęszczasz
• numer świadectwa oraz średnią ocen (nie wlicza się zachowanie; uczniowi, który
uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen,
wlicza się także końcowe oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć)
14. W promocji bierze udział tylko pierwsze nowo otwarte konto osobiste uczestnika
promocji, które zostało otwarte dla jednego posiadacza (nie biorą udziału konta wspólne).

W okresie trwania promocji:
•

maksymalnie do końca miesiąca następującego po miesiącu zawarciu umowy o konto,
wykonasz min. 1 transakcję BLIK
powyższe będziemy weryfikować w kolejnym miesiącu następującym po miesiącu, w
którym podpisałeś umowę o konto.

•

Przykład
20 lipca 2020r.
•

•

1 – 31 sierpnia 2020r.

Otwierasz konto wraz
z kartą Dopasowaną i
usługami Santander
online
Wyrażasz zgody

•
•

Rejestrujesz się na stronie
promocji
Realizujesz transakcję BLIK

do końca 30 września
2020r.
• Otrzymujesz na
konto nagrodę
50zł

Słowniczek
Konto Jakie Chcę/
konto

konto w tej promocji, dla którego umowę podpisała osoba, która:
• ukończyła 13 lat, a nie ukończyła 20 lat;
• była lub jest w roku szkolnym 2019/2020 uczniem szkoły
podstawowej lub ponadpodstawowej
• nie posiadała kiedykolwiek żadnego produktu w naszym
banku
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karta Dopasowana/
karta debetowa

debetowa karta Dopasowana wydana do konta w tej promocji

Transakcja BLIK

transakcja w ramach systemu BLIK wymagająca autoryzacji z
wykorzystaniem kodu BLIK lub czeku BLIK. Transakcja BLIK jest
poleceniem przelewu albo poleceniem przelewu wewnętrznego. W
przypadku poniższej promocji, zaliczane jako płatność będą tylko
transakcje BLIK opłacające zakup towarów i usług

rejestracja

zgłoszenie uczestnictwa w promocji na stronie promocji
www.santander.pl/swiadectwo, poprzez wpisanie danych w formularzu

Santander online/
bankowość
internetowa

usługa bankowości internetowej Santander internet/mobile

Świadectwo szkolne

oficjalny dokument poświadczający ukończenie określonego stopnia
nauczania bądź ukończenia danej klasy wystawiony przez szkołę za rok
szkolny 2019/2020

Reklamacje
15. Możecie złożyć reklamację:
• ustnie – osobiście w naszej placówce;
• pisemnie – osobiście w naszej placówce;
• listownie – na adres naszej siedziby lub placówki;
• elektronicznie – w bankowości internetowej i mobilnej;
• telefonicznie – na Infolinii banku lub w naszej placówce
16. Odpowiednie adresy oraz numery telefonów udostępniamy w naszej placówce oraz na
stronie santander.pl
17. Odpowiemy na reklamację:
•
•

listownie;
przez skrzynkę odbiorczą – zgodnie z „Regulaminem usług Santander online dla
klientów indywidualnych”;
• wiadomością SMS.
18. Sposób, w jaki odpowiemy, zależy od charakteru sprawy i tego, jaką formę odpowiedzi
wybierzecie.
19. Odpowiemy na reklamację bez zbędnej zwłoki, w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia, w
którym ją otrzymamy.
20. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, gdy nie możemy rozpatrzyć reklamacji i na
nią odpowiedzieć w ciągu 30 dni kalendarzowych, wydłużymy termin do 60 dni
kalendarzowych. W takiej sytuacji wyjaśnimy Wam przyczyny opóźnienia i wskażemy
okoliczności, które musimy ustalić.
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21. Szczegółowe informacje o tym, jak składać reklamacje i jak je rozpatrujemy, udostępniamy
na stronie santander.pl oraz w naszych placówkach.
22. Jeśli nie uwzględnimy Waszej reklamacji możecie:
• uzyskać bezpłatną pomoc prawną – u miejskich lub powiatowych rzeczników
konsumenta;
• pozasądowo rozwiązać spór, który wynika z umowy. W takiej sytuacji prosimy zgłosić
się do Arbitra Bankowego, który działa przy Związku Banków Polskich. Można to zrobić
tylko, gdy wartość przedmiotu sporu nie przekracza 12 000 zł. Adres strony Arbitra
Bankowego to http://zbp.pl/dla-konsumentow/arbiterbankowy
• zgłosić się do Rzecznika Finansowego, aby rozpatrzyć sprawę pozasądowo jako
postępowanie w sprawie rozwiązywania sporów. przed Rzecznikiem Finansowym.
Określa je ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. Dotyczy ona rozpatrywania reklamacji przez
podmioty rynku finansowego oraz Rzecznika Finansowego. Adres strony Rzecznika
Finansowego to https://rf.gov.pl
23. Podlegamy nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

Ochrona danych osobowych
24. Jeśli przystąpicie do tej promocji będziemy administratorem Waszych danych osobowych
w takim zakresie, w jakim będziemy ją realizować.
25. Wasze dane osobowe przetwarzamy wyłącznie, aby zrealizować przedmiot promocji oraz
zgodnie z tym regulaminem.
26. Przetwarzamy Wasze dane osobowe zgodnie z obowiązującym prawem. W szczególności
stosujemy polskie przepisy dotyczące ochrony danych osobowych i Rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dotyczy ono:
• ochrony osób fizycznych i przetwarzaniem ich danych osobowych;
• swobodnego przepływu takich danych;
• uchylenia dyrektywy 95/46/WE – „RODO”.
27. Spełniamy dla Was obowiązek informacyjny, który wynika z regulacji art. 13 i 14 „RODO”.
28. Poprosimy o przekazanie nam Waszych danych osobowych. Podanie ich jest dobrowolne,
ale też niezbędne, aby zrealizować tę promocję. W Polityce przetwarzania danych
określiliśmy szczegółowo:
• podstawę prawną;
• cel;
• okres przetwarzania Waszych danych;
• uprawnienia jakie Wam przysługują;
• inne ważne informacje, które dotyczą zasad przetwarzania danych osobowych.
Udostępniamy ją na stronie santander.pl
29. Kiedy będziemy realizować tę promocję zapewniamy Waszym danym bezpieczeństwo
i ochronę przed:
• przetwarzaniem, które jest niedozwolone lub niezgodne z prawem;
• przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem za pomocą odpowiednich
środków technicznych lub organizacyjnych.

Informacje dodatkowe
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30. Regulamin tej promocji udostępniamy w naszych placówkach oraz na stronie
santander.pl
31. Odpowiadamy za prowadzenie promocji i jej prawidłowy przebieg.
32. Wartość nagród jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie
art. 21 ust.1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób
fizycznych (Dz.U. z 2019r., poz. 1.387) jako nagrody w sprzedaży premiowej.

Postanowienia końcowe
33. W sprawach nieregulowanych w tym regulaminie zastosujemy przepisy kodeksu
cywilnego oraz innych ustaw. Dotyczy to m.in.:
• Umowy;
• Regulaminu kont dla klientów indywidualnych;
• Taryfy opłat i prowizji pobieranych przez Santander Bank Polska S.A. za czynności
bankowe dla klientów indywidualnych.
Dokumenty te udostępniamy na naszej stronie santander.pl lub w placówkach.
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