Regulamin Promocji
„Karta Debetowa za 0 zł przez 12 miesięcy”
§1.

Zasady promocji

Zakres przedmiotowy

1.

Promocja polega na nienaliczeniu Opłaty za kartę wydaną do

Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie szczegółowych

Rachunku przez okres 12 miesięcy. Dotyczy Rachunku, który

warunków Promocji „Karta Debetowa za 0 zł przez 12 miesięcy”.

został wskazany przez pracownika Banku podczas składania
propozycji za pośrednictwem telefonu lub w wiadomości w

§2.

Bankowości Internetowej lub w wiadomości SMS.

Zakres podmiotowy

2.

Promocją mogą zostać objęte osoby, które spełniają następujące

Z zastrzeżeniem § 2 regulaminu, objęcie Promocją następuje w
terminie 31 dni kalendarzowych licząc od dnia kontaktu

warunki:

Posiadacza z bankiem i obowiązuje przez okres 12 miesięcy.

1.

posiadają w Banku umowę o prowadzenie Rachunku;

2.

w okresie od 2.01.2020 r. do 31.12.2020 r. otrzymały podczas

wskazaną datą obowiązywania Promocji odpowiednio:

rozmowy telefonicznej

3.

od pracownika Banku

3.

Klient

otrzyma

potwierdzenie

objęcia

Promocją

wraz

lub poprzez

a)

podczas rozmowy telefonicznej lub

wiadomość w Bankowości Internetowej lub poprzez wiadomość

b)

poprzez informację w bankowości internetowej lub

SMS, propozycję skorzystania z Promocji z zastrzeżeniem pkt 3.

c)

poprzez wiadomość SMS lub email.

ze

osoby, które złożyły wypowiedzenie prowadzenia Rachunku,
propozycję skorzystania z Promocji otrzymają wyłącznie drogą

§5.

telefoniczną.

Postanowienia końcowe
1.

rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady

Definicje i wyjaśnienia

(UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony

Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:
1.

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Bank - Alior Bank Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie,

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia

ul. Łopuszańska 38D,

kod poczt. 02-232 Warszawa,

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru

osobowych, zwanego dalej RODO) jest Bank. Posiadane przez

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Bank dane klienta będą dodatkowo przetwarzane w celu

Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod
numerem KRS 0000305178, NIP 1070010731, Regon

przeprowadzenia Promocji.
2.

swoich danych osobowych, ich poprawiania, a także prawo

(opłaconym

żądania usunięcia danych osobowych, prawo ograniczenia

w

całości),

adres

poczty

elektronicznej:

Finansowego w Warszawie, wykonująca działalność pod

przetwarzania danych oraz prawo do ich przenoszenia.
3.

adresami Placówek wskazanych na stronie internetowej

przepisów prawa, w tym prawa bankowego i kodeksu cywilnego.

Opłata - opłaty za kartę debetową:

4.

a) miesięczna opłata podstawowa,

5.

Posiadacz rachunku, Posiadacz – osoba fizyczna będąca
Rachunku

zawartej

z

Bankiem.
4.

Promocja – niniejsza Promocja „Karta Debetowa za 0 zł
Rachunek

-

przeznaczony

rachunek
do

6.

z

ochroną

danych

środków

rozliczeń związanych z prowadzoną przez Posiadacza

zajmującego

się

ochroną

danych

Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest w oddziałach
W

sprawach

nieuregulowanych

niniejszym

Regulaminem

Promocji zastosowanie mają: umowa o prowadzenie Rachunku,
Regulaminie

rachunków

oszczędnościowo-rozliczeniowych,

oszczędnościowych i terminowych lokat oszczędnościowych

pieniężnych

oraz przeprowadzania rozliczeń pieniężnych, z wyłączeniem

nadzorczego

i placówkach partnerskich Banku.
7.

oszczędnościowo-rozliczeniowy

gromadzenia

związanych

osobowych.

przez 12 miesięcy”.
5.

sprawach

Uczestnikowi promocji przysługuje prawo wniesienia skargi do
organu

Klientów Indywidualnych.
umowy

wszystkich

Ochrony Danych na dedykowaną skrzynkę iod@alior.pl.

wskazane w Taryfie Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla

strona

We

osobowych w Banku możliwy jest kontakt z Inspektorem

b) miesięczna opłata dodatkowa,

konsumentem,

Bank będzie przetwarzać dane osobowe przez okres trwania
umowy z Bankiem a następnie tak długo jak wynika to z

Banku www.aliorbank.pl.

3.

Uczestnikowi promocji przysługuje prawo dostępu do treści

141387142, z kapitałem zakładowym 1 305 539 910 zł
kontakt@alior.pl, podlegająca nadzorowi Komisji Nadzoru

2.

Administratorem danych osobowych uczestnika promocji w

§3.

oraz Regulamin kart płatniczych Alior Bank SA.
8.

Niniejsza

Promocja

konkursami

działalnością gospodarczą, otwarty na czas nieokreślony.

i

nie

ofertami

z

innymi

promocjami,

produktowymi

łączy

się

Banku

dotyczącymi

Rachunku. Uczestnik promocji wyrażając zgodę na uczestnictwo
w niniejszej Promocji decyduje się na to, aby aktywne promocje,

§4.

konkursy i oferty produktowe Banku przypisane wcześniej do

1

Rachunku, przestały obowiązywać z dniem przystąpienia do
niniejszej Promocji.
9.

Tryb składania i rozpatrywania reklamacji dotyczących Promocji
określony jest w Regulaminie rachunków oszczędnościoworozliczeniowych,

oszczędnościowych

i

terminowych

lokat

oszczędnościowych.
10. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia
14 lipca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1437) w sprawie wykazu
usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym,
użyte w regulaminie określenia mają znaczenie wskazane w
Słownik nazw handlowych usług reprezentatywnych dostępnym
na:
https://www.aliorbank.pl/dam/jcr:243c0ee9-e92c-4b5b-93b137b4857b5cb9/S%C5%82ownik%20marketingowy%20PAD.pdf
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