
 
REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ 

pod nazwą "Apple Pay START" 
 

Definicje 
Użytym w treści niniejszego regulaminu zwrotom i pojęciom nadaje się znaczenie wskazane poniżej:  
1. „Organizator” – Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, 00-844 Warszawa,  

ul. Grzybowska 81, której dokumentacja jest przechowywana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w 
Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisana do rejestru przedsiębiorców 
pod numerem KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, o kapitale zakładowym 438 025 241,00 zł. 

2. „Empik” – sklep internetowy pod domeną https://www.empik.com/. 

3. „Regulamin Akcji” – niniejszy Regulamin Akcji, wiążący dla Organizatora oraz Uczestników, reguluje 
zasady i warunki Akcji w szczególności określając warunki uczestnictwa w Akcji, prawa i obowiązki 
Organizatora oraz prawa i obowiązki Uczestników w związku z ich udziałem w Akcji, zamiennie zwany 
"Regulaminem".  

4. „Akcja” lub zamiennie "Akcja promocyjna" – Akcja promocyjna opisana niniejszym Regulaminem, pod 
nazwą "Apple Pay START" organizowana przez Organizatora na warunkach opisanych w treści 
Regulaminu..  

5. „Formularz zgłoszeniowy akcji promocyjnej” – znajdujący się pod domeną www.mojbank.pl/apstart  

6. „Karta upominkowa” – karta o wartości 20 zł brutto, wydawana w ramach akcji promocyjnej, przeznaczona 
na zakupy w sklepie internetowym empik.com. 

7. „Apple Pay” - metoda płacenia kartą przy użyciu telefonu iPhone, iPada, zegarka Apple Watch i komputera 
Mac, po uprzednim dodaniu karty do aplikacji Wallet..  

8. „Uczestnik” – Klient Banku Spółdzielczego z Grupy BPS oraz Klient Banku Spółdzielczego 
współpracującego z Grupą BPS, który dokonał prawidłowego i skutecznego zgłoszenia swojego 
uczestnictwa w Akcji, spełniający warunki uprawniające do uczestnictwa w Akcji, opisane w treści 
Regulaminu, w szczególności w § 4 Regulaminu.  

9. "Rozporządzenie" lub zamiennie "RODO" - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.  

 
§ 1. 

Postanowienia ogólne 
1. Akcja promocyjna odbywa się zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz powszechnie obowiązującymi 

przepisami prawa. Zasady Akcji określone są w Regulaminie. Treść Regulaminu jest dostępna na stronie 
internetowej www.mojbank.pl/apstart oraz w siedzibie Organizatora.  

2. Prawo udziału w Akcji przysługuje wyłącznie osobom, które spełniają wszystkie warunki uczestnictwa 
w Akcji, wskazane w § 4 Regulaminu.  

3. Zakres uprawnień i obowiązków Uczestnika oraz Organizatora określa Regulamin.  
 

§ 2. 
Zasady ogólne, obszar 

1. Akcja jest ogłaszana za pomocą wiadomości SMS i kierowana do Klientów Banków Spółdzielczych z Grupy 
BPS oraz Klientów Banków Spółdzielczych współpracujących z Grupą BPS.  

2. Udział w Akcji jest całkowicie dobrowolny, z uwzględnieniem postanowień ust. 1 powyżej.  

3. Akcja polega na przyznaniu przez Organizatora Uczestnikom - którzy wypełnili warunki otrzymania – karty 
upominkowej uprawniającej do zakupu w sklepie Empik. 

4. Każdy z Uczestników może zgłosić swój udział w Akcji wyłącznie jeden raz.  
 

§ 3. 
Termin 

1. Akcja odbywa się w okresie od 17 sierpnia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku (do godziny 24.00).  

2. Zgłoszenia uczestnictwa w Akcji przyjmowane są w okresie od 20 sierpnia 2020 do 10 grudnia 2020 roku 
(do godziny 22.00).  

3. Wydanie Karty upominkowej na rzecz danego Uczestnika następuje w ciągu 14 dni roboczych od momentu 
rejestracji przez danego Uczestnika w formularzu zgłoszeniowym akcji promocyjnej oraz spełnienia 
wszystkich warunków określonych w § 4 Regulaminu (w okresie trwania Akcji).  

4. Karty upominkowe mogą być wykorzystane w okresie od 1 września 2020 roku do 16 sierpnia 2021 roku 
(do godziny 24.00). (karta jest ważna przez 1 rok od momentu jej zakupu przez Bank, karty zostaną 
zakupione w poniedziałek, 17.08) 
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§ 4. 

Uczestnictwo w Akcji 
Uczestnikiem akcji mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 13 lat, będące konsumentem 
w rozumieniu art. 221 ustawy Kodeks cywilny, które zapoznają się z niniejszym Regulaminem i spełnią łącznie 
następujące warunki:  
 

a) jest Klientem Banku Spółdzielczego należącego do Grupy BPS, Banku Spółdzielczego 
współpracującego z Grupą BPS, Banku BPS SA; 

b) zainstalowała aplikację Wallet na urządzeniu; 

c) posiada kartę płatniczą wydaną w Grupie BPS; 

d) otrzymała wiadomość tekstową zachęcającą do uczestnictwa w Akcji promocyjnej; 

e) w odpowiedzi na wiadomość tekstową zachęcającą do uczestnictwa w Akcji promocyjnej wykonała 
transakcję za pomocą usługi Apple Pay, a następnie: 

f) uzupełniła formularz zgłoszeniowy na stronie www.mojbank.pl/apstart; 

g) zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała postanowienia Regulaminu; 

h) wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 

 
§ 5. 

Zgłoszenie Uczestnictwa w Akcji 
1. Celem zgłoszenia woli swojego uczestnictwa w Akcji, osoba zainteresowana uczestnictwem w Akcji, 

a jednocześnie spełniająca wszystkie warunki uczestnictwa w Akcji, wskazane w § 4 Regulaminu, winna 
dokonać zgłoszenia udziału w Akcji, zgodnie z postanowieniami ust. 2 poniżej.  

2. Zgłoszenia woli uczestnictwa w Akcji dokonuje się przez poprzez wpisanie w Formularzu zgłoszeniowym 
imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresu email oraz wyrażenie zgód na przetwarzanie danych 
osobowych. Uczestnik może dokonać wyłącznie jednego zgłoszenia podczas trwania akcji promocyjnej. 

 
§ 6. 

Przyznanie karty upominkowej 
1. Warunkiem otrzymania przez Uczestnika oferowanej w Akcji Karty upominkowej jest spełnienie wszystkich 

warunków określonych w § 4 oraz prawidłowe dokonanie zgłoszenia wykonane przez Uczestnika w okresie 
trwania Akcji. 

2. Kartę upominkową oferowaną w Akcji otrzyma każdy Uczestnik, który wypełnił warunki otrzymania 
oferowanej w Akcji Karty podarunkowej.  

3. Wydanie Karty podarunkowej Uczestnikowi, który wypełnił warunki jej otrzymania nastąpi w ciągu 14 dni 
roboczych od dnia rejestracji w formularzu zgłoszeniowym.  

4. Karta upominkowa zostanie wysłana na adres e-mail wskazany w formularzu zgłoszeniowym. 

5. Karta upominkowa uprawnia jej posiadacza do jednorazowego zakupu produktów w sklepie Empik.  

6. Karta może być wykorzystana jednokrotnie (podczas jednych zakupów) na dowolny zakup produktów 
w sklepie Empik, w tym również produktów przecenionych, objętych innymi promocjami lub innymi 
szczególnymi ofertami cenowymi).  

7. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do wymiany karty podarunkowej na ekwiwalent pieniężny ani zwrot 
niewykorzystanej kwoty (w przypadku zakupów na kwotę mniejszą niż 20 zł).  

  
 

§ 7. 
Dane osobowe 

1. W celu wzięcia udziału w Akcji, mogą być przetwarzane dane Uczestników, w szczególności podane przez 
Uczestnika w Formularzu zgłoszeniowym Akcji promocyjnej. Przez wzięcie udziału w Akcji Uczestnik 
wyraża zgodę na przetwarzanie wskazanych w § 5 ust. 2 Regulaminu danych osobowych w celach 
związanych z udziałem w Akcji przez administratora danych osobowych – Bank BPS S.A., z siedzibą 
w Warszawie.  

2. Dane osobowe Uczestników Akcji będą przetwarzane zgodnie z RODO i przepisami ustawy z dnia 10 maja 
2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz.1000).  

3. Dane osobowe Uczestników Akcji będą przetwarzane w okresie i zakresie (celu) niezbędnym 
do przeprowadzenia Akcji, wydania kart upominkowych, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.  

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Akcji, a po jej zakończeniu do czasu 
przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego 
z przepisów prawa.  

5. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator tj. Bank BPS S.A., 
z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 81, 00-844 Warszawa. 
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6. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym Uczestnik może się skontaktować 
w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e -mail: iod@bankbps.pl lub pisemnie 
na adres siedziby organizatora wskazany w ustępie powyżej. 

7. Administrator informuje, że dane nie będą przekazywane poza EOG ani udostępniane organizacjom 
międzynarodowym a ewentualne udostępnienie danych podmiotom trzecim może mieć miejsce wyłącznie 
wówczas, gdy takie prawo lub obowiązek wynika z powszechnie obowiązujących przepisów.  

8. Administrator informuje, że dane mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie 
Administratora, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych 
z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.  

9. Administrator informuje, że każda osoba, której dane Administrator przetwarza ma prawo do:  

1) dostępu do danych;  

2) sprostowania danych;  

3) żądania usunięcia jej danych lub ograniczenia ich przetwarzania;  

4) zgłoszenia sprzeciwu względem dalszego przetwarzania danych;  

5) wniesienia skargi do organu nadzorczego;  

6) przenoszenia danych  
 

10. Aby skorzystać z prawa do wniesienia skargi (artykuł 77 RODO), Uczestnik winien się skontaktować 
z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Więcej informacji 
na stronie www.uodo.gov.pl.  

 
 

§ 8. 
Reklamacje 

1. Reklamacje dotyczące Akcji mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej listem poleconym 
pod adres siedziby Organizatora przez cały czas trwania Akcji oraz w terminie 14 dni od daty zakończenia 
Akcji, z dopiskiem: "Apple Pay START".  

2. O zachowaniu terminu opisanego w ust. 1 niniejszego paragrafu decyduje data nadania reklamacji.  

3. Reklamacje wpływające po określonym terminie nie będą uwzględniane.  

4. Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację, w szczególności umożliwiające udzielenie 
odpowiedzi na reklamację, zgodnie z postanowieniami ust. 5 poniżej, oraz zwięzły opis przedmiotu 
reklamacji.  

5. Skutecznie złożone reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni 
od daty otrzymania reklamacji. Zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia 
reklamacji w formie pisemnej listem poleconym lub w formie wiadomości elektronicznej wysłanej na adres 
e-mail podany przez zgłaszającego reklamację  

6. Decyzje Organizatora w postępowaniu reklamacyjnym są ostateczne, przy czym nie wyłącza to prawa 
do dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych.  

 
 

§ 9. 
Postanowienia dotyczące Ochrony Danych Osobowych 

1. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., ul. Grzybowska 
81, 00-844 Warszawa; 

2. Inspektorem Ochrony Danych w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. jest Pan Michał Zygmunt, e-mail: 
michal.zygmunt@bankbps.pl; 

3. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą na potrzeby Akcji Promocyjnej „Apple Pay START” 
na podstawie art. 6 pkt 1 lit. a) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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 – na podstawie 
zgody osoby, której dane dotyczą. 

4. Bank będzie przetwarzał następujące kategorie danych osobowych: imię, nazwisko, adres poczty 
elektronicznej, numer telefonu; 

5. Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez okres czas trwania akcji promocyjnej; 
6. Uczestnika posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo 
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli 
przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem; 

7. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do GIODO/ Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, 
iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Uczestnika narusza przepisy ogólnego rozporządzenia 
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.POL&toc=OJ:L:2016:119:TOC
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8. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w Akcji Promocyjnej „Apple 
Pay START”. Uczestnik jest zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych 
będzie brak możliwości uczestnictwa w Akcji Promocyjnej „Apple Pay START”; 

9. Dane Uczestnika będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach przedstawionych w niniejszym 
regulaminie. 

10.  Źródłem pochodzenia danych osobowych Uczestnika jest zbiór danych Klientów Banku BPS S.A. 
 

 
 

§ 10. 
Postanowienia końcowe 

1. Pełna treść Regulaminu Akcji jest dostępna na stronie www.mojbank/apstart, a także w siedzibie 
Organizatora.  

2. Zgłoszenie udziału w Akcji oznacza, iż Uczestnik zapoznał się z treścią Regulaminu i przedmiotowy 
Regulamin akceptuje.  

3. Organizator zapewnia, iż wszelkie spory i roszczenia majątkowe, które mogą powstać pomiędzy 
Organizatorem a Uczestnikami w związku z treścią lub wykonaniem Akcji, będą w pierwszej kolejności 
rozstrzygane polubownie i z wykorzystaniem wszelkich dostępnych zasad i technik mediacji. 
W szczególności Organizator składa zapewnienie o gotowości i dyspozycyjności jej przedstawicieli 
do podjęcia i prowadzenia rozmów mających na celu zawarcie porozumienia w ciągu pierwszych 10 dni 
od daty ujawnienia się sporu. W przypadku gdy zawiodą próby polubownego załatwienia sporu 
Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia swych roszczeń na drodze postępowania sądowego.  

 

 

 


