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REGULAMIN PROMOCJI  

 „Zgarnij Premię z Kontem Mój Biznes Banku Millennium – 4 edycja” 

 

I. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki promocji pod nazwą „Zgarnij Premię z Kontem Mój Biznes 

Banku Millennium – 4 edycja” (dalej „Promocja”), organizowaną przez spółkę pod firmą: Bonnier Business (Polska) Sp. 

z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kijowskiej 1, 03-738 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 000024847, NIP: 113-015-52-10, REGON: 011823316, o kapitale zakładowym 

2 000 000 zł (dalej "Organizator"), uprawnienia i obowiązki Organizatora oraz uczestników Promocji. 

2. Świadczeniami w Promocji są pieniężne premie w kwocie 200 zł (słownie: dwieście złotych) lub 400 zł (słownie: 

czterysta złotych), gwarantowane w przypadku spełnienia przez uczestników Promocji wymogów określonych w 

Regulaminie (dalej: „Premie”, a pojedynczo „Premia”) i niezaistnienia opisanych w Regulaminie okoliczności 

wyłączających możliwość przyznania Premii. 

3. Promocja dotyczy produktu bankowego oferowanego przez Bank Millennium Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie 

02-593, ul. Stanisława Żaryna 2A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd 

Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000010186, NIP: 526-

021-29-31, REGON: 001379728, kapitał zakładowy wynosi : 1 213 116 777,00 złotych (opłacony w całości) (dalej: 

„Bank Millennium S.A. – Partner Promocji”) tj. Konto Mój Biznes (dalej: „Produkt Bank Millennium” lub „Konto”), 

z zastrzeżeniem, że dotyczy wyłącznie Produktu Banku Millenium z dostępem do MilleNet tj. bankowości elektronicznej 

Banku. 

4. Promocja rozpoczyna się w dniu 10.01.2023 r. i trwa do dnia 26.03.2023 r., przy czym Organizator zastrzega sobie prawo 

do przedłużenia terminu Promocji. Informacja o przedłużeniu terminu obowiązywania Promocji zostanie przekazana do 

publicznej wiadomości w serwisie działającym w domenie kontomojbiznes4.zgarnijpremie.pl (dalej: „Strona 

Promocji”). 

5. Promocja odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

6. Promocja organizowana jest na Stronie Promocji. 

7. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Promocji, w tym rozpatrywania ewentualnych zgłoszeń 

reklamacyjnych, Organizator powoła komisję czuwającą nad prawidłowym przebiegiem Promocji (dalej: „Komisja 

Promocji”). 

II. Zasady Promocji 

1. W Promocji mogą uczestniczyć tylko przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi wykonującymi działalność gospodarczą 

w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 162) wpisani 

do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  uprawnieni do zawarcia umowy dotyczącej Produktu 

Banku Millennium na warunkach określonych przez Bank Millennium S.A. – Partnera Promocji dla Produktów Banku 

Millennium (dalej: „Uczestnik”), z zastrzeżeniem Pkt II.2 i II.3 Regulaminu.  

2. Uczestnikami Promocji nie mogą być pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższych 

rodzin (małżonkowie, zstępni, wstępni, rodzeństwo), pracownicy Banku Millennium S.A. – Partnera Promocji, obecni 

klienci Banku Millennium S.A. – Partnera Promocji, o których mowa w Pkt II.3 Regulaminu.  

3. Uczestnikiem Promocji nie może być: 

a) przedsiębiorca wskazany w Pkt II.1 Regulaminu, który przed dniem wykonania czynności opisanych w Pkt II.4 

Regulaminu w okresie od 01.01.2020 r. do dnia rozpoczęcia Promocji, posiadał w Banku Millennium S.A. – Partnera 

Promocji jakikolwiek rachunek firmowy dla przypisanego mu numeru NIP, 

b) przedsiębiorca zdefiniowany w Pkt II.1 Regulaminu, który jako konsument posiada jakikolwiek produkt Banku 

Millennium S.A. – Partnera Promocji przed dniem rozpoczęcia Promocji. 

4. W celu uzyskania prawa do Premii, osoba uprawniona do uczestnictwa w Promocji wykona następujące czynności:  

a) dokona rejestracji na Stronie Promocji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego do Promocji (dalej: 

„Formularz Rejestracyjny”) i poprawnie tj. podając swoje poprawne dane, wypełni i prześle do Banku 

Millennium S.A. – Partnera Promocji, korzystając z narzędzi dostępnych na Stronie Promocji, zamieszczony na 

Stronie Promocji wniosek o Produkt Banku Millennium (dalej: „Wniosek o Produkt”), 

b) składając Wniosek o Produkt Banku Millennium, wyrazi zgodę na ujawnienie Organizatorowi informacji 

objętych tajemnicą bankową w zakresie potwierdzenia Organizatorowi przez Bank Millennium S.A. – Partnera 

Promocji faktu otwarcia przez Uczestnika Produktu Banku Millennium w ramach Promocji (zawarcia umowy, 

której przedmiotem będzie Produkt Banku Millenium z Bankiem Millenium) i spełnienia warunków Promocji 

określonych w Regulaminie, 
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c) w terminie do 31.03.2023 r. (włącznie) zawrze z Bankiem Millennium na podstawie Wniosku o Produkt umowę 

dotyczącą Produktu Banku Millennium, 

d) w terminie do 28.04.2023 r.: 

 

(1) dokona wpłaty na rachunek otwarty w ramach Promocji w wysokości 1 000 zł, jeżeli przedsiębiorca 

prowadzi działalność gospodarczą poniżej 6 miesięcy, lub dokona wpłaty na rachunek otwarty w ramach 

Promocji w wysokości 3000 zł, jeżeli przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą powyżej 6 

miesięcy. 

Za spełnienie powyższego warunku Uczestnik promocji otrzyma Premię w wysokości 200 zł. 

 

(2) dodatkowo Uczestnik Promocji może zdobyć kolejne 200 zł Premii, jeśli spełni warunek, o którym 

mowa w Pkt. II  4. d) (1) i dokona za pomocą usługi BLIK transakcji na łączną wartość minimum 200 

zł w ramach Produktu Banku Millennium, z zastrzeżeniem, że poprzez usługę BLIK na potrzeby 

niniejszego Regulaminu rozumie się następujące transakcje bezgotówkowe:  

(a)   płatności za towary i usługi w PLN, 

(b)   płatności za towary i usługi przez Internet w PLN 

 

Jednocześnie dla wyjaśnienia wszelkich wątpliwości Organizator potwierdza, że jako usługa BLIK nie 

będą traktowane następujące transakcje gotówkowe:  

(a)   wypłaty i wpłaty gotówki w PLN w bankomatach i Wpłatomatach, 

(b)   wypłaty gotówki w PLN u akceptantów BLIK oferujących usługę wypłaty gotówki, wypłaty 

gotówki typu Cashback, 

(c)   przelewy na telefon BLIK. 

Łączenie w promocji Uczestnik może zdobyć maksymalnie 400 zł Premii. 

 

e) przekaże Organizatorowi (z wykorzystaniem narzędzi dostępnych na Stronie Promocji) w terminie pięciu (5) 

dni roboczych od momentu powiadomienia o przyznaniu Premii dane niezbędne do przekazania Premii. tj. 

numeru Konta Uczestnika, uruchomionego na podstawie Wniosku o Produkt za pośrednictwem Strony Promocji. 

5. Organizator zastrzega, iż Wnioski o Produkt Banku Millennium składane z innego źródła w Internecie niż za 

pośrednictwem Strony Promocji, jak również Wnioski o Produkt złożone po dniu zakończenia promocji (tj. 26.03.2023 

r.) nie będą brały udziału w Promocji.  

6. Prawo do Premii w ramach Promocji przysługuje każdemu Uczestnikowi, który spełni wymagania określone w 

Regulaminie.  

7. Premia zostanie przekazana przez Organizatora na aktywne Konto Uczestnika, o którym mowa  

w Pkt II.4.e) Regulaminu, w terminie czternastu (14) dni roboczych od dnia przekazania Uczestnikowi informacji o 

przyznaniu Premii. Premię uznaje się za przekazaną Uczestnikowi w momencie dokonania przez Organizatora dyspozycji 

przelewu na aktywne Konto Uczestnika, o którym mowa w Pkt II.4.e) Regulaminu. 

8. O przyznaniu Premii Uczestnicy zostaną powiadomieni nie później niż do dnia 31.05.2023 r., za pośrednictwem 

wiadomości e-mail, wysłanej na adres e-mail Uczestnika podany podczas rejestracji na Stronie Promocji stosownie do 

Pkt II.4.a) Regulaminu.  

9. Organizator zastrzega, iż warunkiem uzyskania Premii jest podanie na Stronie Promocji pełnych i prawdziwych danych 

Uczestnika (w tym danych kontaktowych) oraz prawidłowego numeru aktywnego Konta Uczestnika uruchomionego na 

podstawie Wniosku o Produkt za pośrednictwem Strony Promocji w terminie pięciu (5) dni roboczych od momentu 

powiadomienia o przyznaniu Premii Uczestnikowi. 

10. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z Uczestnikiem Promocji w sposób, o którym mowa w Regulaminie, 

w terminie pięciu (5) dni roboczych od powiadomienia Uczestników o przyznaniu Premii, Premia pozostaje w dyspozycji 

Organizatora.  

11. Premie w Promocji nie mogą być przez Uczestników zamieniane na inne świadczenia, a także nie mogą być przekazywane 

przez Uczestnika na rzecz innych Uczestników.  

12. Uczestnik może otrzymać tylko jedną Premię w ramach Promocji. 

13. W przypadku niemożności przekazania Premii Uczestnikowi na jego aktywne Konto uruchomione na podstawie Wniosku 

o Produkt, w szczególności w wyniku niepoprawnie wskazanego przez Uczestnika numeru tego Konta lub jego 

wcześniejszego zamknięcia, Premia pozostaje do dyspozycji Organizatora. 

14. Premia otrzymana przez Uczestnika w Promocji pozostaje w związku z działalnością gospodarczą Uczestnika. Wartość 

otrzymanej Premii stanowi przychód podatkowy z tej działalności, który Uczestnik ma obowiązek rozliczyć według 

właściwych dla siebie zasad opodatkowania. 

 

 

 

 



3 

 

III. Naruszenie postanowień Regulaminu 

1. Każde naruszenie postanowień Regulaminu wiąże się z możliwością wyłączenia Uczestnika z udziału w Promocji oraz 

możliwością pozbawienia Uczestnika prawa do Premii. Decyzję w tej sprawie podejmuje Organizator. Uczestnikowi 

przysługuje prawo do złożenia reklamacji na decyzję Organizatora w trybie określonym w Pkt V.5 - 7 Regulaminu. 

2. Podanie nieprawdziwych bądź błędnych danych identyfikujących Uczestnika stanowi naruszenie niniejszego Regulaminu 

i wyklucza możliwość uzyskania prawa do Premii. 

3. Naruszenie przepisów prawa polskiego stanowi naruszenie Regulaminu. 

4. Uczestnicy, wobec których zajdzie podejrzenie, że ingerują w mechanizm Promocji, adres url Wniosku o Produkt lub 

postępują w sposób niezgodny z zasadami współżycia społecznego lub z Regulaminem, czy też podejmują jakiejkolwiek 

inne działania mogące mieć potencjalnie wpływ na przebieg Promocji, mogą zostać na mocy decyzji Organizatora 

wykluczeni z udziału w Promocji i utracić prawo do Premii. Uczestnikowi takiemu przysługuje prawo do złożenia 

reklamacji na decyzję Organizatora w trybie określonym w Pkt V.5 – 7 Regulaminu. 

 

IV. Przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora oraz przez Bank Millennium S.A. - Partnera Promocji 

A. Przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora 

1. Administratorem danych osobowych jest Organizator tj. Bonnier Business (Polska) sp. z o. o., ul. Kijowska 1, 03-738 

Warszawa, e-mail: rodo@bonnier.pl. 

2. Organizator powołał Inspektora Ochrony Danych oraz jego zastępcę (adres korespondencyjny jak u Administratora z 

dopiskiem IOD, e-mail: iod@bonnier.pl.  

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

a. prawidłowej realizacji Promocji, w tym przyjęcia zgłoszenia, koordynacji oraz przyznania Premii 

zgodnie z Regulaminem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 

b. dokonania odpowiednich rozliczeń na podstawie przepisów prawa nakładających obowiązki księgowe 

i podatkowe (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 

c. obsługi i rozpatrzenia reklamacji, co stanowi prawnie uzasadniony interes Organizatora, polegający na 

dbaniu o najwyższy standard przeprowadzenia Promocji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

d. marketingu bezpośredniego, za odrębnie wyrażonymi zgodami, na podstawie prawnie uzasadnionego 

interesu polegającego na prowadzeniu działań marketingowych dotyczącego usług lub produktów 

Organizatora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

e. ewentualnego ustalania i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami na podstawie prawnie 

uzasadnionego interesu polegającego na obronie interesów gospodarczych Organizatora (podstawa 

prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia Promocji, a w odpowiednich przypadkach 

w celu obsługi i rozpatrzenia reklamacji. Następnie dane osobowe mogą być przetwarzane w celu ochrony przed 

roszczeniami i dochodzenia roszczeń. Niezależnie od powyższego, dane zostaną usunięte po upływie terminów 

ustawowych, przez które Organizator jest zobowiązany je przetwarzać. Dane przetwarzane w oparciu o zgodę będą 

przetwarzane nie dłużej niż do czasu jej wycofania. 

5. Jeśli to będzie konieczne by Organizator mógł przeprowadzić Promocję, dane osobowe będą mogły być przekazywane 

następującym grupom osób:  

a. podmiotom którym Organizator zleci wykonywanie czynności przetwarzania danych związanych z 

realizacją Promocji, na podstawie umowy powierzenia,  

b. innym odbiorcom np. kurierom, spółkom z grupy kapitałowej Organizatora.  

6. Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo do:  

a. żądania dostępu do treści danych osobowych,  

b. ich sprostowania,  

c. usunięcia,  

d. ograniczenia przetwarzania,  

e. przenoszenia danych,  

f. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz  

g. cofnięcia zgody na adres iod@bonnier.pl. (w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia) w dowolnym 

momencie, a także  

h. wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO). 
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7. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne ale ich niepodanie wykluczy możliwość udziału w Promocji.  

8. W przypadku wzięcia udziału w Promocji informacje o spełnieniu lub niespełnieniu warunków Promocji mogą być 

pozyskane od Banku Milennium SA – Partnera Promocji. 

9. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Celem 

takiego przetwarzania będzie wyłącznie optymalizacja oferty produktów lub usług Organizatora. W takim przypadku 

wyrażenie zgody będzie całkowicie dobrowolne i nie będzie warunkiem otrzymania nagrody. 

B. Przetwarzanie danych osobowych przez Bank Milennium S.A. - Partnera Promocji 

1. Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie (Partner Promocji) jest administratorem danych osobowych Uczestników 

Promocji w rozumieniu przepisów 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, RODO), w 

zakresie  weryfikacji spełnienia lub niespełnienia warunków Promocji, przez Uczestników, a w przypadku, gdy będzie 

mieć to zastosowanie, również do przeprowadzenia ewentualnego postępowania reklamacyjnego związanego z wypłatą 

Premii, o której mowa w Regulaminie. 

2. Dane osobowe Uczestników Promocji będą przetwarzane przez Bank Millennium S.A. - Partnera Promocji na podstawie 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu weryfikacji spełnienia lub niespełnienia warunków Promocji przez Uczestników zgodnie 

z postanowieniami tego Regulaminu, a w przypadku, gdy będzie mieć to zastosowanie, również postępowania 

reklamacyjnego związanego z wypłatą Premii, o której mowa w Regulaminie. Pozostałe cele przetwarzania zależne będą 

od rodzaju produktów posiadanych przez Uczestnika Promocji u Partnera Promocji.  

3. Uczestnik Promocji ma prawo do złożenia sprzeciwu, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz sprostowania 

danych, żądania dostępu do danych oraz ich przeniesienia. Uczestnik Promocji może w każdej chwili odwołać zgody 

w  przypadkach, w których przetwarzanie odbywa się na jej podstawie. Szczegółowe informacje opisujące zasady 

przetwarzania danych osobowych znajdują się w dokumencie o nazwie: „Informacje dotyczące przetwarzania danych 

osobowych w Banku Millennium S.A.” dostępnym również na stronie https://www.bankmillennium.pl/ochrona-danych . 

 

V. Postanowienia końcowe 

1. Przesłanie Wniosku o Produkt jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu. 

2. Dane osobowe Uczestników Promocji są zbierane i przetwarzane w celu wywiązania się przez Organizatora oraz przez 

Bank Millennium S.A. - Partnera Promocji ze swoich obowiązków wynikających z Regulaminu Promocji. 

3. Administratorem danych osobowych, w rozumieniu RODO,  Uczestników Promocji w zakresie danych przekazanych 

przez Uczestnika Promocji w Formularzu Rejestracyjnym jest Organizator, a w zakresie danych przekazanych przez 

Uczestnika Promocji we Wniosku o Produkt jest –Bank Millennium S.A. - Partner Promocji. Organizator oraz Bank 

Millenium S.A. - Partner Promocji są odrębnymi administratorami danych. Zasady przetwarzania danych przez 

Organizatora określone są w Pkt. IV.A Regulaminu a zasady przetwarzania danych osobowych przez Bank Millennium 

S.A. - Partnera Promocji w Pkt. IV.B Regulaminu. 

4. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Promocji z Regulaminem, przysługuje 

każdemu Uczestnikowi Promocji do 30.06.2023 r.  

5. Reklamacje należy składać drogą mailową z adresu mailowego Uczestnika, który został wykorzystany w procesie 

rejestracji na Stronie Promocji, na adres e-mail Organizatora: kontakt@zgarnijpremie.pl. Reklamacja zostanie 

rozpatrzona przez Komisję Promocji w ciągu 14 (czternastu) dni od jej otrzymania w powyższy sposób. Powiadomienie 

o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą elektroniczną, na adres podany przez Uczestnika Promocji, składającego reklamację.  

6. Uczestnikowi po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego, jak również, co do roszczeń nie rozpatrzonych w ramach 

postępowania reklamacyjnego, przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej przed właściwym sądem 

powszechnym. 

7. Uczestnik zobowiązuje się, że jego zgłoszenie udziału w Promocji nie będzie naruszać praw osób trzecich ani 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

8. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowych lub promocyjnych dotyczących Promocji mają charakter 

informacyjny. 

9. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Promocji, o czym niezwłocznie poinformuje 

Uczestników publikując informację w Serwisie Promocji. 

10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy 

prawa polskiego.  

 

https://www.bankmillennium.pl/ochrona-danych
mailto:kontakt@zgarnijpremie.pl

