Regulamin Promocji „Specjalna oferta pracownicza”

§1 Nazwa Promocji
Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Promocja, organizowana pod nazwą "Specjalna oferta
pracownicza" (zwana dalej „Promocją”).
§2 Nazwa podmiotu organizującego Promocję
Organizatorem Promocji jest Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 02-232, ul. Łopuszańska 38D,
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000305178, o opłaconym w całości
kapitale zakładowym 1 305 539 910 PLN, NIP 1070010731 (zwany dalej „Organizatorem” lub „Bankiem”).
§3 Nazwa Podmiotów Udostępniających Promocję
1.
2.

Podmiotami udostępniającymi Promocję „Specjalna oferta pracownicza” są podmioty wskazane w
Załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu (zwane dalej łącznie „Podmiotem Udostępniającym Promocję”).
Zmiana Załącznika nr 1 do niniejszego regulaminu (także wykreślenie danego Podmiotu Udostępniającego
Promocję) nie wpływa na status Uczestników Promocji, którzy spełnili już warunki uczestnictwa w Promocji,
o których mowa § 6 Regulaminu.
§4 Czas trwania Promocji

Czas trwania Promocji obejmuje okres od dnia 25.07.2019 r. do odwołania, o którym mowa §10 ust. 4
Regulaminu.
§5 Uczestnicy Promocji
W Promocji może wziąć udział osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych), która, jest
zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub mianowania zawartej w
Podmiocie Udostępniającym Promocję i posiada adres email w domenie firmowej tego podmiotu (zwana dalej
„Uczestnikiem”).
§6 Warunki uczestnictwa w Promocji
Aby wziąć udział w Promocji, należy spełnić łącznie poniższe warunki:
1. zawrzeć za pośrednictwem strony https://kantor.aliorbank.pl Umowę o korzystanie z Kantoru Walutowego
dla Klientów Indywidualnych (dalej „Rejestracja w Kantorze Walutowym”),
2. po Rejestracji w Kantorze Walutowym wysłać z adresu email w domenie firmowej Podmiotu
Udostępniającego Promocję wiadomość na adres: warunki.pracownicze@alior.pl zawierającą w treści co
najmniej:
− prośbę o ustawienie warunków pracowniczych;
− adres e-mail, który został podany przez Uczestnika podczas Rejestracji w Kantorze Walutowym.
3. w odpowiedzi na zgłoszenie, o którym mowa w pkt. 2, Uczestnik otrzyma email od Organizatora o spełnieniu
przez Uczestnika Warunków uczestnictwa w Promocji.

§7 Nagroda
1.
2.

3.
4.

Uczestnik Promocji, który spełni warunki opisane w §6 otrzyma preferencyjne warunki wymiany walut,
o których mowa w ust. 2.
Jako preferencyjne warunki wymiany walut należy rozumieć spread (różnicę między ceną [kursem]
sprzedaży waluty a ceną [kursem] kupna waluty) o 30% niższy od standardowego spreadu oferowanego dla
Klientów Indywidualnych Kantoru Walutowego Alior Banku, który jest publikowany na stronie
https://kantor.aliorbank.pl/ w zakładce Kursy walut.
Preferencyjne warunki wymiany walut będą obowiązywały przez 3 lata od dnia otrzymania odpowiedzi,
o której mowa w §6 ust. 3
Odwołanie Promocji nie wpływa na termin obowiązywania uzyskanych preferencyjnych warunków wymiany
określony w ust. 3.
§8 Reklamacje

Tryb składania i rozpatrywania reklamacji określony jest w Regulaminie rachunków oszczędnościoworozliczeniowych, oszczędnościowych i terminowych lokat oszczędnościowych w Alior Banku.
§9 Ochrona danych osobowych
1.

2.

3.

4.

5.
6.

Administratorem danych osobowych Uczestnika w rozumieniu Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) jest Bank.
We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych w Banku możliwy jest kontakt
z Inspektorem Ochrony Danych na dedykowaną skrzynkę iod@alior.pl. Ponadto kontakt z Bankiem możliwy
jest: w Placówkach Banku, telefonicznie w Contact Center (19 502, lub 12 370 70 00), listownie – na adres
korespondencyjny Banku: Alior Bank S.A., ul. Postępu 18B, 02-676 Warszawa
Dane osobowe, o którym mowa w par 6 Regulaminu, będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Promocji
przez czas trwania promocji, a także w celach rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń lub obrony
przed roszczeniami ze strony Uczestnika, co stanowi uzasadniony interes Administratora danych osobowych.
Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania, a także
prawo żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Bank
będzie przetwarzać dane osobowe przez okres trwania umowy z Bankiem a następnie tak długo jak wynika
to z przepisów prawa, w tym prawa bankowego i kodeksu cywilnego.
Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych.
Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia
udziału w Promocji.
§10 Postanowienia końcowe

1.

2.

3.

Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. W kwestiach
nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie zapisy Regulaminu rachunków oszczędnościoworozliczeniowych, oszczędnościowych i terminowych lokat oszczędnościowych w Alior Banku, przepisy prawa
powszechnie obowiązującego.
Bank zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu, przy czym zmiana nie wpływa na status
Uczestników Promocji, którzy spełnili już warunki uczestnictwa w Promocji, o których mowa § 6 Regulaminu.
Zmiana Regulaminu jest skuteczna od dnia udostępnienia jego nowej treści na stronie
https://kantor.aliorbank.pl zakładka Dokumentacja.
Bank może w dowolnym momencie zmienić Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu poprzez udostepnienie
jego nowej treści na stronie https://kantor.aliorbank.pl. Zmiana Załącznika nr 1 do niniejszego Regulaminu
jest skuteczna od dnia udostępnienia jego nowej treści.

4.
5.

O odwołaniu Promocji Bank poinformuje za pośrednictwem strony https://kantor.aliorbank.pl oraz Podmiot
Udostępniający Promocję w terminie dwóch tygodni przed planowaną datą odwołania Promocji.
Regulamin Promocji jest dostępny na stronie https://kantor.aliorbank.pl zakładka Dokumentacja.

Załącznik nr 1:
Podmioty udostępniające Promocję „Specjalna oferta pracownicza”
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

T‑Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa, KRS 0000391193
Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, KRS: 0000009831
Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, KRS: 0000030211
Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU SA, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, KRS:
0000040724
PZU Zdrowie SA, ul. Konstruktorska 13, 02-673 Warszawa, KRS: 0000395215
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, KRS:
0000019102
PZU Pomoc SA, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, KRS 0000326045

