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Regulamin Promocji „Nagradzamy aktywnych w Kantorze 

Walutowym” 

 
 

§1  
Postanowienia ogólne 

 

Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji Promocji „Nagradzamy aktywnych w Kantorze 
Walutowym” zwanej dalej Promocją.  

 
 

§2  
Organizator 

 

Organizatorem Promocji jest Alior Bank Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 
38D, kod poczt. 02-232 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział 

Gospodarczy pod numerem KRS 0000305178, NIP 1070010731, Kapitał zakładowy: 
1 305 539 910 zł,  Regon: 141387142 

 

 
§3  

Definicje 
 

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:   
1) Aplikacja mobilna - oprogramowanie zainstalowane na urządzeniu mobilnym (smartfony, 

tablety i palmtopy) służące do obsługi Kantoru Walutowego i dostępne w zależności od systemu 

operacyjnego w sklepie App Store (iOS): https://apps.apple.com/pl/app/kantor-
walutowy/id1466214815?l=pl i Google Play (Android): 
https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.alior.mobile.exchange.prd  

2) Bank – Alior Bank SA. 
3) Formularz Zgłoszenia – formularz umożliwiający wyrażenie chęci zgłoszenia Uczestnika 

w Promocji dostępny na Stronie Promocji 

4) Kantor Walutowy – platforma internetowa Banku służąca wymianie walut dostępna na stronie 

internetowej www.kantor.aliorbank.pl 
5) Karta wielowalutowa – karta wielowalutowa wydana na wniosek Klienta do Rachunku 

prowadzonego w EUR w Kantorze Walutowym 
6) Klient - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, będąca 

właścicielem uprawnionym do posługiwania się Kantorem Walutowym  
7) Konto – prowadzony przez Bank rejestr, służący gromadzeniu danych o Kliencie oraz informacji 

o jego działaniach w ramach usługi Kantor Walutowy; Konto jest dostępne po zalogowaniu się 
na stronie internetowej www.kantor.aliorbank.pl 

8) Nagroda – E-Karta do sklepu Decathlon o wartości 100 zł 
9) Parowanie aplikacji mobilnej – połączenie Kantoru Walutowego z Aplikacją mobilną 

w sposób umożliwiający Transakcję wymiany i Przelewy na urządzeniu mobilnym  
10) Płatność internetowa – zapłata bez fizycznego przedstawienia Karty wielowalutowej 

w punkcie akceptującym tzw. Transakcje MOTOEC czyli Transakcje dokonywane przez Internet 
(tzw. e-commerce) 

11) Płatność stacjonarna – zapłata bezgotówkowa przy użyciu Karty wielowalutowej w punkcie 

akceptującym 
12) Przelew - usługa Polecenia przelewu, Polecenia przelewu SEPA, Polecenia przelewu 

wewnętrznego, Polecenia przelewu w walucie obcej. 
13) Rachunek – rachunek płatniczy Klienta prowadzony przez Bank w celu obsługi zleconych przez 

Klienta Transakcji Wymiany oraz dokonywania rozliczeń pieniężnych 
14) Regulamin Promocji – niniejszy Regulamin Promocji „Nagradzamy aktywnych w Kantorze 

Walutowym”, dostępny na stronie https://kantor.aliorbank.pl/  zakładka Dokumentacja 

15) Regulamin Kantoru Walutowego – Regulamin Kantoru Walutowego dla Klientów 
Indywidualnych, dostępny na stronie https://kantor.aliorbank.pl/  zakładka Dokumentacja 

16) Strona Promocji – strona internetowa dostępna pod adresem 

https://www.aliorbank.pl/LP/kantor-promocja-decathlon  
17) Skuteczne Logowanie – logowanie do Kantoru Walutowego z podaniem prawidłowego Loginu 

i Hasła  

https://apps.apple.com/pl/app/kantor-walutowy/id1466214815?l=pl
https://apps.apple.com/pl/app/kantor-walutowy/id1466214815?l=pl
https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.alior.mobile.exchange.prd
http://www.kantor.aliorbank.pl/
https://www.aliorbank.pl/LP/kantor-promocja-decathlon
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18) Transakcja wymiany – każda transakcja kupna/sprzedaży walut dostępnych w Kantorze 

Walutowym zawarta pomiędzy Bankiem i Klientem na podstawie Umowy 
19) Uczestnik Promocji – Klient, który spełnia warunki określone w §5, 
20) Umowa – Umowa o korzystanie z Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych 

 
§4 

Czas trwania Promocji  
 

Promocja trwa od 8 lipca 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. 
 

§5  

Warunki i zasady uczestnictwa w Promocji 
 

1. Uczestnikami Promocji mogą być Klienci, którzy w czasie trwania Promocji na Stronie Promocji 
(https://www.aliorbank.pl/LP/kantor-promocja-decathlon) zarejestrują swój udział wypełniając 
Formularz Zgłoszenia podając adres email zgodny z adresem zapisanym w Kantorze Walutowym. 

2. Warunkiem otrzymania Nagrody przez Uczestnika Promocji jest zebranie największej liczby 

punktów za aktywności opisane w §5 pkt. 3. Jednak minimalna liczba punktów uprawniająca do 
odebrania nagrody to 10 (słownie: dziesięć). 

3. Z zastrzeżeniem pkt. 4 i 5, Bank przyzna Klientowi punkty za poniższe aktywności w Kantorze 
Walutowym: 

 
a. 1 punkt za Transakcję wymiany na min. 20 jednostek waluty 
b. 2 punkt za Transakcję wymiany na min. 20 jednostek waluty w Aplikacji mobilnej 

c. 2 punkty za Płatność stacjonarna kartą wielowalutową na min. 20 jednostek waluty 

(z wyłączeniem transakcji określonych w §6) 

d. 4 punkty za Płatność internetową kartą wielowalutową na min. 20 jednostek waluty 

(z wyłączeniem transakcji określonych w §6) 

e. 1 punkt za Przelew na min. 20 jednostek waluty 

f. 2 punkt za Przelew na min. 20 jednostek waluty w Aplikacji mobilnej 

g. 1 punkt za Parowanie Aplikacji mobilnej 
h. 1 punkt za skuteczne logowanie to Kantoru Walutowego.  

 

4. Punkty za aktywności, o których mowa pkt. 3 lit. a-f powyżej można otrzymać wielokrotnie 
w czasie trwania Promocji. 

5. Punkty za aktywności, o których mowa pkt. 3 lit. g-h powyżej można otrzymać tylko raz w czasie 
trwania Promocji. 
 
 

§6 
Do transakcji Kartą nie są wliczane transakcje w punktach posiadających MCC (Merchant 

Category Code) równy: 

 
7995, określający kasyna oraz zakłady bukmacherskie i im podobne, 

8999, określający profesjonalne usługi, nieklasyfikowane pod innymi kodami MCC, o ile płatność 
zidentyfikowana jest jako zagraniczna (country code inny niż Polska), 
4111, określający m.in. usługi transportowe,  
6012, określający instytucje finansowe, 
6211, określający brokerów ubezpieczeniowych, 

6051, określający przekazy pieniężne w instytucjach finansowych,  
4829, określający internetowe przekazy pieniężne, 

4900, określający narzędzia elektryczne, gazowe, sanitarne i wodne. 
 

 
§7  

Nagrody w Promocji 
 

1. Organizator Promocji ufunduje Nagrodę w formie E-Karty do sklepu Decathlon o równowartości 

100 zł.  
2. Nagrodę otrzyma 500 pierwszych Uczestników Promocji, którzy w czasie trawani Promocji spełnią 

warunki określone w §5 oraz uzyskają największą liczbę punktów.  
3. Uczestnik Promocji może otrzymać tylko jedną Nagrodę. 
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4. Nagroda w formie E-Karty do sklepu Decathlon o wartości 100 zł stanowi nagrodę uzyskaną 

w związku ze sprzedażą premiową i stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 68 Ustawy z dnia 26 lipca 
1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 1387 
z późn. zm.), jest zwolniona z podatku dochodowego, co oznacza, że Klient nie ma obowiązku 
odprowadzenia podatku. 

5. Jeśli do otrzymania Nagrody zakwalifikuje się dwóch lub więcej Uczestników z tą samą ilością 
punktów, to o wyższym miejscu Uczestnika na liście osób nagrodzonych zdecyduje wyższa suma 
transakcji wykonanych Kartą. Jeśli suma jest równa zdecyduje większa suma transakcji wymiany 

walut. 
6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z Promocji w trakcie jego trwania 

lub po jego zakończeniu do dnia ogłoszenia wyników Promocji w przypadku uzasadnionego 
podejrzenia nadużycia lub działania Uczestnika wbrew zasadom opisanym w niniejszym 
Regulaminie. Uczestnik zostanie o tym fakcie poinformowany w formie komunikatu przesłanego 
po zalogowaniu w Kantorze Walutowym. Jeśli Uczestnik nabywający prawo do Nagrody zostanie 

wykluczony z uczestnictwa w Promocji, prawo do Nagrody nabywa Uczestnik będący 
bezpośrednio za nim. 

7. Zasady wykorzystania E-karty do sklepu Decathlon są określone przez jego wystawcę 
tj. Decathlon sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Geodezyjnej 76, i dostępne 

w regulaminie: Ogólne Warunki Sprzedaży I Użytkowania (OWSU) Kart Podarunkowych 
Decathlon na stronie internetowej https://kartapodarunkowa.decathlon.pl/regulamin. 
 

 
§8 

Ogłoszenie wyników Promocji 

 
Informacja o przyznaniu Nagrody nastąpi do 14.09.2020 roku w formie wiadomości SMS na podany 
w Kantorze Walutowym numer telefonu do kontaktu.  
 
 

§9 
Przekazanie nagrody 

 
Przekazanie Nagrody nastąpi 18.09.2020 roku w formie wiadomości SMS na podany w Kantorze 
Walutowym numer telefonu do kontaku wg stanu na dzień 17.09.2020 roku godz. 12.00.  
 
 

§10 
Reklamacje 

 
Tryb składania i rozpatrywania reklamacji dotyczących Promocji określony jest w Regulaminie 
prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, oszczędnościowych i terminowych lokat 
oszczędnościowych dla osób fizycznych.  
 

 
§11 

Ochrona danych osobowych 

 
1. Administratorem Państwa danych osobowych osób przystępujących do Promocji jest Alior Bank 

S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa (zwany dalej 
„Administratorem”). Z Administratorem można się skontaktować przy pomocy adresu email: 

kantor.walutowy@alior.pl. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Alior Banku można się 
skontaktować pisząc na adres iod@alior.pl. 

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu Państwa udziału w Promocji, prowadzenia monitoringu, 
ogłoszenia wyników Promocji, wydania Nagrody, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz 
sprawozdawczości księgowej i podatkowej – zgodnie z odrębnymi przepisami, związanych 
z udziałem w Promocji. 

3. Dostęp do Państwa danych będą mieć nasi pracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych, 
aby wykonywać swoje obowiązki. Dane możemy przekazać także podmiotom upoważnionym do 
ich uzyskania na podstawie przepisów prawa lub podmiotom działających na zlecenie 

Administratora. 
4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Pana/Pani umowy z Bankiem, 

a następnie tak długo, jak wynika to z przepisów prawa.  
8. Przysługuje Państwu prawo do: 

https://kartapodarunkowa.decathlon.pl/regulamin
mailto:kantor.walutowy@alior.pl
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• żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, 
• cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 
• wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2. 
5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości 

wzięcia udziału w Promocji.  

6. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, 
w tym profilowania. 
 

 
§12 

Postanowienia końcowe 

 
1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji.  
2. Regulamin będzie dostępny na stronie https://kantor.aliorbank.pl zakładka Dokumentacja. 

 

https://kantor.aliorbank.pl/

