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REGULAMIN PROMOCJI – Spokojna jesień z filmami

(REGULAMIN)
ROZDZIAŁ PIERWSZY - POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Określenie podmiotu organizującego i finansującego Promocję
1.

2.
3.

Podmiotem organizującym Promocję pod nazwą „Spokojna jesień z filmami” zwaną dalej „Promocją”
jest spółka Alior Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul.
Łopuszańska 38D, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.
st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000350402
NIP 108-000-87-99 zwana dalej „Organizatorem”.
Promocja prowadzona jest na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie zwanym dalej
„Regulaminem”.
Promocja finansowana jest ze środków własnych Organizatora.
§ 2. Czas i miejsce prowadzenia Promocji

Promocja organizowana jest na terenie całej Polski, w okresie od dnia 16.09.2022 roku do dnia
31.12.2022 roku.
ROZDZIAŁ DRUGI - WARUNKI UCZESTNICTWA ORAZ ZASADY PROWADZENIA PROMOCJI
§ 3. Uczestnicy Promocji
1.

2.

Z zastrzeżeniem ust. 2 w Promocji mogą brać udział osoby fizyczne, które posiadają pełną lub
ograniczoną zdolność do czynności prawnych, które spełnią warunki, o których mowa w § 4
Regulaminu („Uczestnik”).
W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy i członkowie organów Organizatora oraz pracownicy
i członkowie organów Banku Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie.
§ 4. Uczestnictwo oraz zasady prowadzenia Promocji

1.

2.

Promocją objęte jest zawieranie umów oraz wpłaty dokonywane na Indywidualne Konta Emerytalne
(IKE) lub Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) prowadzone przez ALIOR SFIO
(„Fundusz”) zwanych dalej razem „Programami”. Zasady funkcjonowania Funduszu oraz warunki
prowadzenia IKE i IKZE, o których mowa w zdaniu poprzednim, określone są w Prospekcie
informacyjnym Funduszu oraz Regulaminie prowadzenia indywidualnego konta emerytalnego przez
ALIOR Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty oraz Regulaminie prowadzenia
indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego przez ALIOR Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny Otwarty. Udział w Promocji jest dobrowolny.
Warunkiem udziału w Promocji jest dokonanie w okresie od 16.09.2022 roku do 31.12.2022 roku
łącznie następujących czynności:
a) skuteczne zawarcie umowy o przynajmniej jeden Program objęty promocją;
b) dokonanie wpłaty środków pieniężnych w wysokości co najmniej 1000 zł do tego Programu; za
moment wpłaty środków pieniężnych uznaje się wpłaty, które wpłynęły na rachunek Funduszu
nie później niż w terminie do 9.01.2023 roku;
c) dokonanie zgłoszenia w Promocji poprzez poprawne wypełnienie formularza rejestracyjnego,
dostępnego na stronie internetowej https://www.aliortfi.com/konkurs,spokojna-jesien-zfilmami.html i podanie w nim następujących danych: imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail,
nr PESEL lub w przypadku braku nr PESEL nr dokumentu tożsamości oraz zaakceptowanie
Regulaminu Promocji.
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3.
4.

Zgłaszający od momentu dokonania zgłoszenia zostaje Uczestnikiem Promocji.
W Promocji jedna osoba można wziąć udział tylko raz, nawet w przypadku kilkukrotnego spełnienia
warunków udziału w Promocji wskazanych w ust. 2. W przypadku wielokrotnego zgłoszenia tej samej
osoby zostanie przyznana wyłącznie jedna nagroda.
ROZDZIAŁ TRZECI - NAGRODY
§ 5. Rodzaje nagród

1.

2.
3.

W ramach Promocji pierwsze 100 osób, które w czasie trwania Promocji spełni warunki określone w
§ 4 otrzyma nagrodę w postaci Karty podarunkowej Netflix o wartości 60 zł (słownie: sześćdziesiąt
złotych 00/100) brutto.
Łączna wartość nagród w Promocji wynosi 6000 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100) brutto.
W przypadku niewydania wszystkich nagród, w szczególności z powodu dokonania mniejszej liczby
zgłoszeń, niemożności skontaktowania się ze zwycięzcą, rezygnacji zwycięzcy z przyjęcia nagrody
lub niewydania nagrody ze względu na naruszenie Regulaminu, nagrody, które nie zostaną wydane
pozostają własnością Organizatora.
§ 6. Warunki wydania nagród i powiadomienie zwycięzców

Nagrody zostaną wydane Uczestnikom Promocji w terminie trzydziestu dni licząc od dnia wypełnienia
należycie wszystkich czynności wskazanych w § 4 ust. 2, poprzez wysyłkę nagrody w postaci kodu z
dostępem do serwisu Netflix na adres poczty elektronicznej wskazany przez Uczestnika Promocji w
formularzu, o którym mowa w § 4 ust. 2c.

ZAPEWNIENIE PRAWIDŁOWOŚCI PROWADZENIA PROMOCJI
§ 7. Komisja
1.
2.

3.

Nadzór nad prawidłowością urządzania Promocji sprawuje powołana przez Organizatora
trzyosobowa Komisja Konkursowa.
Zarząd Alior Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, na postawie § 7 ust.
1 regulaminu, powołuje następujące osoby w skład Komisji Konkursowej:
a) Katarzyna Ostrowska – Przewodnicząca Komisji Konkursowej,
b) Artur Włoch – Członek Komisji Konkursowej,
c) Wojciech Dreżewski - Członek Komisji Konkursowej.
Do zakresu obowiązków Komisji Konkursowej należy:
a) kontrola prawidłowości przebiegu prowadzenia Promocji,
b) nadzór nad wydawaniem nagród,
c) prowadzenie postępowań reklamacyjnych.
§ 8. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji

1.
2.

Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji, a w szczególności dotyczące
sposobu przyznawania nagród mogą być składane od dnia rozpoczęcia Promocji.
Reklamacje związane z uczestnictwem w Promocji Uczestnicy mogą składać:
a) w formie pisemnej, listownie na adres Organizatora: Alior TFI S.A., ul. Łopuszańska 38D, 02-232
Warszawa,
b) w formie elektronicznej - za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
promocja.reklamacje@aliortfi.com.
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3.

4.

5.

6.

Reklamacja powinna zawierać co najmniej:
i) imię, nazwisko i adres zamieszkania,
ii) datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy reklamacja,
iii) rodzaj i nazwę Promocji „Spokojna jesień z filmami”.
iv) treść żądania,
v) a w przypadku złożenia reklamacji w formie elektronicznej – adres e-mail do komunikacji.
Komisja Konkursowa rozpatrzy reklamację i powiadomi Uczestnika o decyzji w terminie 30 dni
kalendarzowych od dnia ich otrzymania. W szczególnie skomplikowanych przypadkach termin
rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi może zostać przedłużony do 60 dni od dnia
otrzymania reklamacji.
Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Komisji Konkursowej listem poleconym wysłanym na
adres podany w reklamacji lub na adres elektroniczny wskazany w reklamacji złożonej za
pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
Decyzja Komisji Konkursowej rozpatrującej reklamację jest ostateczna, a po wyczerpaniu procesu
reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w
sposób ogólny.

ROZDZIAŁ CZWARTY - POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 9. Dane osobowe Uczestników Promocji
Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 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 (RODO) oraz
ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm.)
Organizator informuje, że:
a) administratorem danych osobowych Uczestników Promocji „Spokojna jesień z filmami” jest
Organizator Promocji, spółka Alior Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie ul. Łopuszańska 38D, adres iod: daneosobowe@aliortfi.com,
b) dane osobowe Uczestnika Promocji są przetwarzane przez administratora zgodnie z
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, do celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, wyłącznie w celu związanym z
organizacją przedmiotowej Promocji, tj. w celu wydania nagród, rozpatrzenia ewentualnych
reklamacji),
c) dane osobowe przetwarzane są w związku z udziałem Uczestnika w Promocji, na podstawie art.
6 ust. 1 pkt. f) oraz art. 6 ust. 1 pkt c) RODO oraz przepisów powszechnie obowiązujących,
d) podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, lecz niezbędne do uzyskania
uprawnień wynikających z udziału w Promocji (wydanie nagród, rozpatrzenie ewentualnych
reklamacji).
e) Uczestnikowi przysługuje:
i) prawo dostępu do podanych danych osobowych,
ii) prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych danych
osobowych,
iii) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych,
iv) prawo żądania przenoszenia podanych danych osobowych.
f) Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do
ochrony danych osobowych, w sytuacji, gdy uzna on, że jego dane osobowe są przetwarzane z
naruszeniem przepisów,
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g) dane osobowe Uczestnika mogą być przekazane przez administratora innym podmiotom w celu
realizacji przez niego obowiązków organizatora Promocji wynikających z niniejszego
Regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa, tj. w szczególności organom
administracyjnym i podatkowym, podmiotom świadczącym usługi serwisowe oraz wsparcia
technicznego dla aplikacji, systemów informatycznych i/lub serwisu www, w których
gromadzone są dane osobowe Uczestników Promocji, a także podmiotom obsługującym
organizatora prawnie i księgowo,
h) dane osobowe Uczestników zebrane w ramach Promocji będą przechowywane do czasu
wygaśnięcia ewentualnych roszczeń Uczestników, które są związane z Promocją oraz przez okres
niezbędny ze względu na przepisy podatkowe i kontrolne związane z kontrolą organizacji
Promocji, tj. do 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym zakończyła się Promocja,
i) dane osobowe Uczestników Promocji nie będą przekazywane do państwa trzeciego, tj. poza
Europejski Obszar Gospodarczy,
j) Organizator nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji
dotyczących przetwarzania danych, w tym profilowania.
§ 10. Dodatkowe postanowienia
1.

Wzięcie udziału w Promocji oznacza zgodę jej Uczestnika na warunki Promocji określone
Regulaminem oraz potwierdzenie, że Uczestnik spełnia warunki udziału w Promocji.
.

Treść Regulaminu jest dostępna w siedzibie Organizatora, w dni robocze od godziny 9.00 do godziny
17.00 oraz na stronie internetowej Promocji https://www.aliortfi.com/konkurs,spokojna-jesien-zfilmami.html w okresie trwania Promocji, tj. od dnia 16.09.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku. W
sprawach nieuregulowanych Regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu
cywilnego, w szczególności w zakresie przyrzeczenia publicznego.
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