REGULAMIN PROMOCJI
„RABAT W RENT UP DLA POSIADACZY FIRMOWEJ KARTY DEBETOWEJ
MASTERCARD Z PLUSEM”
I.

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”), określa warunki i zasady, na jakich
odbywa się promocja pod nazwą „RABAT W RENT UP DLA POSIADACZY
FIRMOWEJ KARTY DEBETOWEJ MASTERCARD Z PLUSEM” (dalej: „Promocja”).
2. Organizatorem Promocji jest WeSub S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Adama
Branickiego 17, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000891739, posiadająca
REGON: 388564561 oraz NIP: 9512516964, kapitał zakładowy w wysokości
5.000.000,00 zł w całości wpłacony (dalej: WeSub lub Usługodawca).
3. Promocja prowadzona jest przy udziale spółki Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie przy ul. Łopuszańskiej 38D, 02-232 Warszawa, kapitał zakładowy
1.305.539.910,00 złotych w całości wpłacony, wpisana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St.
Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS: 0000305178, REGON: 141387142, NIP: 10700110731 (dalej: Bank).
4. Promocja trwa w okresie od 10 marca 2022 r. do dnia 30 września 2022 r (dalej: „Okres
Trwania Promocji”).
5. W ramach Promocji, Uczestnik Promocji który spełni warunki Promocji wskazane w
Rozdziale III ust. 1, otrzyma możliwość skorzystania z Subskrypcji Usług w ramach
oferty WeSub S.A. na preferencyjnych warunkach.
6. Regulamin

dostępny

jest

na

stronie

internetowej

Alior

Banku

(https://www.aliorbank.pl/wlasna-dzialalnosc/rachunki/karty-dla-firm/firmowa-kartadebetowa-mastercard-z-plusem.html

)

oraz

(www.wesub.pl).
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na

stronie

internetowej

WeSub

II.

Definicje

1. Użyte w Regulaminie terminy, zdefiniowane poniżej, oznaczają odpowiednio:
a) Alior Nie-Sklep – platforma internetowa RentUp firmy WeSub dedykowana dla
Uczestnika Promocji, za pośrednictwem której zawierane będą Umowy Subskrypcji
na Usługi pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą;
b) Uczestnik Promocji – przedsiębiorca w rozumieniu Ustawy z dnia 6 marca 2018 r.
- Prawo przedsiębiorców (Dz.U. 2021.162 z późn. zm.), tj. osoba prawna i jednostka
organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność
prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, w tym również
wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności
gospodarczej, która nie prowadzi ksiąg rachunkowych; posiadający Kartę z Plusem
i spełniający warunki wymienione w części III pkt. 1. Regulaminu;
c) Karta z Plusem - karta debetowa Mastercard z Plusem wydana przez Bank do
rachunku firmowego, posiadająca numer BIN 535181. We wszelkich kwestiach
dotyczących firmowych Kart płatniczych Alior Banku zastosowanie ma Regulamin
kart debetowych dla klientów biznesowych Alior Banku SA. dostępny na stronie
www.aliorbank.pl;
d) Transakcja - zapłata za towary i usługi przy wykorzystaniu Karty z Plusem, we
wszystkich punktach oznaczonych emblematem Międzynarodowej Organizacji
Płatniczej Mastercard lub w drodze transakcji na odległość, której dokonanie i spłata
odbywają się na warunkach określonych w Umowie, Regulaminie karty, Taryfie
Opłat i Prowizji oraz zestawieniu transakcji/ wyciągu. Do Transakcji bezgotówkowej
nie są wliczane Transakcje w punktach posiadających MCC (Merchant Category
Code) równy:
a. 7995, 7993, 7994, 9406 określający kasyna, kolektury oraz zakłady
bukmacherskie i im podobne,
b. 8999, określający profesjonalne usługi, nieklasyfikowane pod innymi kodami
MCC, o ile płatność zidentyfikowana jest jako zagraniczna (country code
inny niż Polska),
c. 6012, określający instytucje finansowe,
d. 6211, określający brokerów ubezpieczeniowych,
e. 6051, 6540, określający przekazy pieniężne w instytucjach finansowych,
f.

4829, określający internetowe przekazy pieniężne;

e) Okres Trwania Promocji - od 10 marca 2022 r. do dnia 30 września 2022 r.;
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f)

Kaucja - określona suma pieniężna uiszczona przez Usługobiorcę na rzecz
Usługodawcy w związku z Umową Subskrypcji, która stanowi gwarancję
prawidłowej realizacji Umowy Subskrypcji, a po zakończeniu Umowy Subskrypcji
podlega zwrotowi zgodnie z postanowieniami Umowy Subskrypcji lub/i załączników
integralnych do niej;

g) Subskrypcja – model korzystania z Usług w określonym czasie z ustaloną przez
Strony częstotliwością płatności Opłat subskrypcyjnych;
h) Regulamin – niniejszy Regulamin określający zasady i warunki uczestnictwa w
Promocji;
i)

Umowa / Umowa o Kartę – umowa o kartę płatniczą Mastercard z Plusem zawarta
pomiędzy Bankiem a Uczestnikiem Promocji na podstawie wniosku o kartę;

j)

Umowa Ramowa - zawarta pomiędzy Bankiem a Uczestnikiem Promocji Umowa
ramowa

o

świadczenie

usług

bankowych

oraz

prowadzenie

rachunków

rozliczeniowych i lokat dla przedsiębiorców i innych podmiotów, Umowa o
Prowadzenie

Rachunków

Bankowych

dla

Klientów

Korporacyjnych

oraz

Świadczenie Usług Związanych z tymi Rachunkami w ramach działalności przejętej
przez Alior Bank S.A. 4 listopada 2016 r. lub Umowy o współpracy w zakresie
produktów Bankowych Alior Bank S.A. w ramach działalności przejętej przez Alior
Bank S.A. 4 listopada 2016 r.;
k)

Usługobiorca – Uczestnik Promocji, który spełni warunki uczestnictwa w Promocji;

l)

Usługa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy w ramach
Umowy Subskrypcji;

m) Generalna Umowa Subskrypcji / GUS – umowa, która określa ogólne zasady
świadczenia subskrypcji Usług przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy;
n) Umowa Subskrypcji – umowa lub umowy świadczenia Usług, w szczególności
dzierżawy na Przedmioty Subskrypcji;
o) Przedmiot Subskrypcji – przedmiot, będący przedmiotem dzierżawy w rozumieniu
Umowy Subskrypcji;
p) Opłata subskrypcyjna – opłata lub opłaty wynikające z Umowy Subskrypcji, na
które może składać się czynsz dzierżawny za Przedmiot Subskrypcji lub inne opłaty
wynikające z Usług.
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III.

Warunki i zasady uczestnictwa w Promocji

1. W celu wzięcia udziału w Promocji, Uczestnik Promocji w Okresie Trwania Promocji
musi łącznie spełniać następujące warunki, tj.:
a) Uczestnik jest Posiadaczem firmowej Karty debetowej Mastercard z Plusem,
b) Uczestnik dokonał Kartą z Plusem Transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę co
najmniej 200 PLN,
c) w chwili skorzystania z Promocji (tj. w momencie zawarcia na preferencyjnych
warunkach Umowy Subskrypcji) lub wcześniej, Uczestnik nie może wypowiedzieć
Umowy o Kartę z Plusem,
d)

Umowa Subskrypcji zostanie zawarta przez Uczestnika w okresie Promocji oraz
najpóźniej w chwili zawierania Umowy Subskrypcji Uczestnik będzie także miał
zawartą Generalną Umowę Subskrypcji,

e) zawarta Umowa Subskrypcji na realizację danej Usługi jest bezpośrednio związana
z wykonywaną przez Uczestnika działalnością gospodarczą, a z jej treści wynika, że
ma charakter zawodowy, wynikający w szczególności z przedmiotu wykonywanej
przez niego działalności gospodarczej; Usługodawca w chwili zawierania umowy ma
obowiązek podania danych zgodne z informacjami zawartymi w odpowiednich
rejestrach, w szczególności w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej,
f)

Uczestnik zapłacił Kaucję Kartą z Plusem w terminie wskazanym przez
Usługodawcę, z zastrzeżeniem weryfikacji tego faktu, zgodnie z ust 5 lit g). Wpłata
Kaucji stanowi warunek zawarcia Umowy Subskrypcji. W przypadku braku wpłaty
Kaucji w terminie wskazanym przez Usługodawcę, Umowa Subskrypcji zostaje
automatycznie rozwiązana.

2. Uczestnik Promocji po spełnieniu warunków wskazanych w ust. 1 a), b) i c) powyżej,
zostanie skierowany przez Bank, poprzez bankowość internetową lub email, do strony
Banku, na której znajdzie link do Alior Nie-Sklep.
3. Poprzez Alior Nie-Sklep dany Uczestnik Promocji będzie miał możliwość wyboru
Subskrypcji Przedmiotu lub Przedmiotów poprzez zawarcie Umowy Subskrypcji
z Usługodawcą na preferencyjnych warunkach za pośrednictwem Alior Nie-Sklep.
4. Po wejściu na Alior Nie-Sklep Uczestnik Promocji może wybrać jeden lub więcej
przedmiotów do zamówienia w ramach Subskrypcji. Po kliknięciu przycisku „Zobacz
więcej” wyświetli się wyskakujące okno (POPUP), w którym pokażą się informacje
o przedmiocie, tj.: nazwa, cena, ilość oraz propozycja innych przedmiotów, które
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Uczestnik Promocji może dodać do koszyka. Aby dokończyć dalszy proces
zamówienia, Uczestnik Promocji powinien kliknąć przycisk „Zamawiam”. Po kliknięciu
przycisku „Zamawiam” wyskakujące okno (POPUP) znika, a przedmioty zostają
automatycznie przeniesione do koszyka. Koszyk to wirtualne narzędzie, w którym
znajduje się podgląd zamówionych przedmiotów. W koszyku znajdziemy informacje,
jakie przedmioty zostały wybrane przez Uczestnika, jaka jest ich ilość, Opłata
subskrypcyjna oraz końcowe wyliczenie należności. W dalszej kolejności Uczestnik
Promocji ma możliwość wygenerowania i zobaczenia oferty, a następnie akceptacji
oferty i zawarcia Generalnej Umowy Subskrypcji (w przypadku braku posiadania
zawartej Generalnej Umowy Subskrypcji) oraz zawarcia Umowy Subskrypcji,
korzystając z Alior Nie-Sklep.
5. Poszczególne kroki procesu zawarcia Umowy Subskrypcji:
a) W celu wygenerowania oferty Uczestnik Promocji zostanie poproszony o :
aa) podanie danych osobowych,
bb) o zapoznanie się z klauzulami informacyjnymi przetwarzania danych
osobowych,
cc) zapoznanie się z niniejszym Regulaminem Promocji,
dd) zapoznanie się z

„Regulaminem korzystania z platformy internetowej

NIESKLEP.RENTUP.PL oraz RENTPAY",
ee) o dobrowolne wyrażenie zgody na kontakt marketingowy w celu
wygenerowania oferty.
b) Następnie Uczestnikowi Promocji zostanie przedstawiona oferta, która po
kliknięciu przycisku ,,Kontynuuj przez e-mail” zostanie przesłana z adresu
oferta@rentup.pl na adres e-mail wskazany przez Uczestnika Promocji.
c) Aby zaakceptować ofertę, Uczestnik Promocji zostanie poproszony o kliknięcie
w wygenerowany link znajdujący się w wiadomości e-mail.
d) Po kliknięciu w link, Uczestnik Promocji zostaje przeniesiony ponownie na Alior
Nie-Sklep w celu dokończenia transakcji i zawarcia Umowy Subskrypcji oraz
poproszony zostanie o uzupełnienie danych potrzebnych do wygenerowania
Generalnej Umowy Subskrypcji (w przypadku braku posiadania zawartej
Generalnej Umowy Subskrypcji) oraz Umowy Subskrypcji, tj.: m.in.: nr PESEL,
serii i numeru dowodu osobistego oraz o zaznaczenie obowiązkowych pól
checkbox, tj. m.in.: oświadczenia o zapoznaniu się z treścią Generalnej Umowy
Subskrypcji i Umowy Subskrypcji oraz oświadczenia o zapoznaniu się z treścią
klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych. Uczestnik Promocji
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może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych
w celach marketingowych na rzecz WeSub.
e) Po uzupełnieniu wskazanych danych zostaje wygenerowana Generalna Umowa
Subskrypcji (w przypadku braku posiadania zawartej Generalnej Umowy
Subskrypcji) oraz Umowa Subskrypcji, z których warunkami Uczestnik Promocji
zobowiązany będzie się zapoznać poprzez kliknięcie przycisku „Zobacz warunki
umowy”. Bez zapoznania się z ww. dokumentami oraz jej warunkami, Uczestnik
Promocji nie może zaakceptować warunków ww. umów oraz kliknąć przycisku
„Akceptuję warunki”.
f)

Uczestnik Promocji zapoznaje się z warunkami Generalnej Umowy Subskrypcji
(w przypadku braku posiadania zawartej Generalnej Umowy Subskrypcji)
i Umowy Subskrypcji oraz akceptuje ich treść poprzez kliknięcie dodatkowo na
końcu przycisku „Akceptuję warunki umowy”. Uczestnik Promocji może także
zapisać ww. umowy na dysku lokalnym. Zaznaczenie przez Usługobiorcę
odpowiedniego pola potwierdzającego zapoznanie się i akceptację warunków
oraz treści ww. umów jest równoznaczne z zawarciem umów poprzez
oświadczenie woli złożone w formie pisemnej oraz stanowi potwierdzenie woli
zawarcia ww. umów. Na tym etapie Uczestnik Promocji będzie weryfikowany
przez Usługodawcę.

g) Następnie, Usługobiorca otrzyma wiadomość e-mail informującą o Kaucji.
Kaucja musi zostać opłacona Kartą z Plusem. Po zapłacie i zaksięgowaniu
Kaucji, Usługodawca dokona weryfikacji, czy Kaucja została opłacona Kartą
z Plusem – weryfikacja odbędzie się zgodnie z zapisami z ust. 6 poniżej.
h) W

przypadku

pozytywnej

weryfikacji,

Przedmiot

Subskrypcji

zostanie

zamówiony przez Usługodawcę.
i)

W ostatnim etapie nastąpi przekazanie Przedmiotu Subskrypcji do dostawy.

6. Usługobiorca zobowiązany jest dokonać wpłaty Kaucji w formie płatności Kartą
z Plusem należącej do Usługobiorcy. Usługodawca zastrzega sobie prawo do
weryfikacji wpłat Kaucji. W przypadku, gdy po wpłaceniu Kaucji przez Usługobiorcę
okaże się, że Kaucja została opłacona inną metodą lub inną kartą płatniczą niż Karta z
Plusem, Usługodawca skontaktuje się z Usługobiorcą w celu weryfikacji, czy
Usługobiorca jest posiadaczem Karty z Plusem. Weryfikacja faktu posiadania przez
Usługobiorcę Karty z Plusem może odbyć się na podstawie weryfikacji wideo (poprzez
pokazanie Usługodawcy awersu Karty z Plusem). Jeśli weryfikacja przebiegnie
negatywnie, Usługodawca zaproponuje Usługobiorcy zawarcie Umowy Subskrypcji na
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standardowych warunkach cenowych lub rozwiązanie promocyjnej Umowy Subskrypcji
i zwrot Kaucji wykonany przez Usługodawcę w ciągu 5 dni roboczych na numer Karty
płatniczej, z której została uiszczona. Jeśli weryfikacja przebiegnie pomyślnie,
dokończenie procesu zawarcia Umowy Subskrypcji zostanie dokończone zgodnie z ust.
5 powyżej.
7. Ceny wskazane na Alior Nie-Sklep, w Umowie Subskrypcji oraz załącznikach do
Umowy Subskrypcji (z wyłączeniem Kaucji) stanowią kwoty netto i zostaną
powiększone przez Usługodawcę o wartość aktualnie obowiązującej stawki podatku
VAT. Ceny są wyrażone w złotych polskich (PLN). Ceny uwzględniają opłaty za dostawę
Przedmiotu Subskrypcji do Usługobiorcy. Ceny mogą ulec zmianie w dowolnym czasie,
przy czym zmiany cen nie mają wpływu na zamówienia złożone przed wejściem w życie
zmiany ceny.
8. Wszelkie płatności wynikające z Umowy Subskrypcji winny być uiszczone przez
Usługobiorcę w terminach wskazanych przez Usługodawcę.

9. Wpłata Kaucji stanowi warunek zawarcia Umowy Subskrypcji. W przypadku braku
wpłaty Kaucji w terminie wskazanym przez Usługodawcę, Umowa Subskrypcji zostaje
automatycznie rozwiązana. Na zasadach określonych w Generalnej Umowie
Subskrypcji oraz w jej załącznikach, Kaucja zostaje zwrócona na Kartę z Plusem. Jeżeli
Karta z Plusem została zamknięta, Usługobiorca wskaże Usługodawcy rachunek do
zwrotu Kaucji.
10. Za datę uiszczenia Kaucji przyjmuje się datę uznania rachunku Usługodawcy. Wpłata
Kaucji możliwa jest po zawarciu Umowy Subskrypcji pomiędzy Usługodawcą,
a Usługobiorcą zgodnie z postanowieniami zawartymi w Generalnej Umowie
Subskrypcji/Umowie Subskrypcji lub regulaminie danej Usługi stanowiącej załącznik do
Umowy Subskrypcji.
11. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia Umowy Subskrypcji
z Uczestnikiem Promocji. Usługodawca nie jest zobowiązany do informowania
Uczestnika Promocji o przyczynach skorzystania z prawa do odmowy zawarcia Umowy
Subskrypcji. Uczestnikowi Promocji przekazana zostanie wyłącznie informacja
o odmowie zawarcia Umowy Subskrypcji.
12. W przypadku, gdy Uczestnik Promocji przed Okresem Trwania promocji zawarł już
Umowę Subskrypcji i chciałby skorzystać z Rabatu dla Posiadacza Karty z Plusem,
może skorzystać z Promocji i zawrzeć kolejne Umowy Subskrypcji zgodnie
z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
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IV.

Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Usługobiorcy jest WeSub S.A. z siedzibą
w Warszawie przy ul. Adama Branickiego 17 wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000891739, NIP:
9512516964, REGON: 388564561.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować
się pod adresem e-mail: m.ryzop@dpag.pl
3. WeSub S.A. przetwarza dane osobowe Usługobiorcy w celu podjęcia działań
zmierzających do zawarcia umowy i prawidłowego wykonania oraz rozliczenia na
podstawie: art. 6 ust 1 lit b oraz art. 6 ust. 1 lit c RODO.
4. Ponadto będziemy przetwarzać dane Usługobiorcy w celu ewentualnej obrony przed
roszczeniami związanymi z realizacją wiążącej nas Umowy, co również stanowi
uzasadniony nasz uzasadniony cel do przetwarzania danych (podstawa prawna art. 6
ust. 1 lit f RODO).
5. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia działań zmierzających do
nawiązania współpracy lub zawarcia umów.
6. Pozyskane dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym
przez przepisy prawa, podmiotom współpracującym w ramach realizacji Promocji oraz
podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz WeSub S.A.
7.

Dane osobowe Usługobiorcy co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski
Obszar Gospodarczy (dalej: EOG).

8. W związku z przetwarzaniem danych przez WeSub S.A. dane osobowe Usługobiorcy
nie będą podlegały profilowaniu ani decyzjom zautomatyzowanym.
9. W związku z przetwarzaniem danych przez WeSub S.A. każda osoba, której dane
przetwarzamy ma prawo do:
a) żądania dostępu do swoich danych,
b) uzyskania kopii swoich danych,
c) sprostowania swoich danych,
d) przeniesienia swoich danych,
e) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,
f)

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych,

g) g) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
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V.

Postanowienia końcowe

1. Uczestnik Promocji może składać reklamacje w formie elektronicznej poprzez stronę
internetową www.webook.wesub.pl (dalej: WeBook) w zakładce „Wnioski” oraz
pisemnie na adres ul. Adama Branickiego 17, 02-972 Warszawa. Reklamacja dotycząca
przebiegu Promocji powinna zawierać w szczególności dane Uczestnika Promocji, datę
wystąpienia reklamowanego zdarzenia i opis zgłaszanych zastrzeżeń. WeSub S.A
rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania. Po
rozpatrzeniu reklamacji Uczestnik Promocji zostanie poinformowany o jej wyniku
w formie pisemnej albo za pośrednictwem trwałego nośnika lub formy dokumentowej
(np.: w WeBook lub za pośrednictwem wiadomości e-mail).
2. W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu, w tym dotyczących
reklamacji, stosuje się obowiązujące przepisy prawa.
3. Promocja nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r.
o grach hazardowych.
4. Udział w Promocji oznacza akceptację zasad zawartych w niniejszym Regulaminie.
5. Każda promocja organizowana przez WeSub S.A. jest indywidualna i realizowana na
podstawie odrębnego regulaminu. Promocje nie łączą się.
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