Regulamin Promocji lokaty banku BGŻ Optima
§1 Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Promocji lokaty banku BGŻ Optima, zwanej dalej „Promocją” jest Agora S.A., ul.
Czerska 8/10, 00-732 Warszawa; NIP: PL 526-030-56-44; Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w
Warszawie, KRS: 59944; kapitał zakładowy: 47.665.426,00 zł, wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44,
REGON 011559486, zwana dalej: „Organizatorem”.
2. Regulamin Promocji, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady udziału, prawa i obowiązki
Uczestników Promocji oraz uprawnienia Organizatora.
3. Promocja polega na promowaniu przez Uczestników kampanii reklamowej Lokat bankowych BGŻ
OPTIMA Lokata Bezkarna i BGŻ Optima Lokata Bezkompromisowa w taki sposób, aby doprowadzić
do zawarcia jak największej liczby zasilonych Lokat: Bezkarna lub Bezkompromisowa , zgodnie z
definicją podaną w tabeli prowizji oraz na zasadach określonych w Załącznikach nr 1 i 2. Promocja
trwa od 25 czerwca do 25 lipca 2018 r. Kampanie dostępne są w panelu wydawcy pod adresem:
https://panel.agoraperformance.pl/publishers
4. Podsumowanie wyników Promocji nastąpi do dnia 31 października 2018 r.
5. Informacja o podsumowaniu Promocji zostanie opublikowana na blogu agoraperformance.pl.
Uczestnicy zostaną poinformowani o wyniku Promocji przez Organizatora indywidualnie za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany podczas rejestracji do Programu
Partnerskiego Agora Performance.
6. Zasady przyznawania nagród oraz ich wysokości są określone w niniejszym Regulaminie oraz
Załącznikach Nr 1 i 2. Za każdą zasiloną lokatę, która spełni warunki Promocji Uczestnik otrzymuje
wynagrodzenie zgodnie ze stawką podaną w Tabeli prowizji dostępnej pod adresem:
https://panel.agoraperformance.pl/publishers
§2 Zasady Promocji
1.W Promocji mogą wziąć udział osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie
posiadające osobowości prawnej, z siedzibą na terytorium Polski, które poprzez dokonanie rejestracji
przystąpiły do Programu Partnerskiego, zwane dalej: „Uczestnikami”.
2. W Promocji nie mogą uczestniczyć pracownicy lub współpracownicy Organizatora (osoby, które
wykonują pracę na rzecz Organizatora na podstawie umów cywilnoprawnych), pracownicy Banku,
Pośrednicy kredytowi i ich pracownicy, oraz osoby związane z przygotowaniem i obsługą Promocji,
jak również najbliżsi członkowie rodzin powyżej wskazanych osób. Przez najbliższych członków
rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa,
rodziców małżonków, rodzeństwo małżonka, zstępnych rodzeństwa i zstępnych rodzeństwa
małżonka i osoby pozostające w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu oraz wszelkie
inne osoby, mające dostęp do dokumentów lub informacji mogących bezpośrednio lub pośrednio
mieć wpływ na przebieg oraz wynik Promocji.
3. Nagrody nie zostaną przyznane przez Organizatora w przypadku stwierdzenia naruszenia
postanowień §2 pkt. 2. niniejszego Regulaminu lub innych jego postanowień.

4. Uczestnik dokonuje zgłoszenia udziału w Promocji przez zgłoszenie pierwszej informacji o zawarciu
umowy lokaty bankowej BGŻ Optima dla celów uwzględnienia w klasyfikacji miejsc w Promocji.
5. Dokonując zgłoszenia udziału w Promocji, Uczestnik potwierdza zapoznanie się, akceptację
Regulaminu oraz zobowiązanie do przestrzegania postanowień Regulaminu określającego warunki
uczestnictwa w Promocji, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go
do udziału w Promocji.
6. Uczestnik nie ma prawa przeniesienia obowiązków i/lub praw przyznanych mu na mocy niniejszego
Regulaminu na inne osoby lub podmioty.
7. W każdym momencie okresu trwania Promocji Uczestnik uprawniony jest do złożenia na adres email Organizatora performance@agora.pl oświadczenia o rezygnacji z udziału w Promocji.
Oświadczenie o rezygnacji staje się skuteczne z chwilą dostarczenia oświadczenia na serwer mailowy
Organizatora.
§ 3 Ochrona danych osobowych
1. Dane osobowe udostępnione przez Uczestników Promocji, będą wykorzystywane wyłącznie w
celach związanych z realizacją Promocji przez Organizatora, pod warunkiem udzielenia przez
Uczestnika odrębnej zgody.
2. Dane osobowe Uczestników, którzy wzięli udział w Promocji, będą wykorzystywane w celu
przeprowadzenia Promocji, wyłonienia zwycięzców i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia
nagrody, w tym ogłoszenia wyników Promocji i prezentacji jego wyników. Uczestnik wyraża zgodę na
przetwarzanie jego danych osobowych w wyżej wskazanych celach, poprzez złożenie stosownego
oświadczenia na formularzu rejestracyjnym.
3. Dane osobowe Uczestników Promocji będą przetwarzane zgodnie z warunkami określonymi w
ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr
101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul.
Czerska 8/10, 00- 732 Warszawa.
4. Przetwarzanie danych obejmować będzie: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, przetwarzanie
oraz opracowywanie danych osobowych.
5. Uczestnik Promocji ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Promocji.

§4 Postanowienia końcowe
1. Nagrody, jakie uzyskał Uczestnik w ramach udziału w Promocji zostaną przekazane na numer
rachunku bankowego, wskazany przez Uczestników w Panelu Administracyjnym w ciągu 30 dni od
dnia rozstrzygnięcia Promocji.

2. Integralną część nagrody uzyskanej w Promocji przez osobę fizyczną (nieprowadzącą działalności
gospodarczej) stanowi dodatkowa suma pieniężna, stanowiąca równowartość zryczałtowanego
podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu uzyskania nagrody, którą oblicza się według
poniższego wzoru: K=X*N/(100%-X), gdzie: K – to dodatkowa suma pieniężna, N – to wartość
nagrody, X – to odpowiednia stawka podatku dochodowego w procentach, tj. 10%. Takie nagrody
pieniężne nie zostaną wydane Zwycięzcom, lecz zostaną odprowadzone przez Organizatora na poczet
należnego podatku od osób fizycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Powyższa zasada nie ma zastosowania, w przypadku udziału w Promocji osób prawnych lub osób
fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. W takim przypadku Uczestnicy
prowadzący działalność gospodarczą, którym zostały przyznane nagrody w Konkursie, odpowiadają
samodzielnie za rozliczenie zobowiązań podatkowych z tytułu uzyskanych nagród.
4. Wszelkie działania Uczestnika naruszające postanowienia Regulaminu, mogą stanowić podstawę
do wykluczenia Uczestnika przez Organizatora, a w szczególnych przypadkach również do przerwania
Promocji. Organizator zastrzega prawo oceny poprawności rejestracji Uczestnika, prawo
rozstrzygania wątpliwości co do spełnienia przesłanek uznania za Uczestnika, prawo oceny spełnienia
przesłanek uczestnictwa w Promocji oraz wyłonienie zwycięzców Promocji zgodnie z zasadami
Promocji, a także prawo podjęcia ewentualnej decyzji o wykluczeniu danego Uczestnika z Promocji, z
powodu naruszenia jego zasad.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie problemy techniczne zaistniałe w trakcie
trwania Promocji wynikające z przyczyn leżących po stronie dostawców usług, z którymi Uczestnik ma
podpisane umowy lub z powodu błędnego działania sprzętu Uczestnika.
6. Wszelkie reklamacje dotyczące realizacji Promocji powinny być kierowane pisemnie pod adres
email: performance@agora.pl z tytułem: Reklamacja –lokata bankowa BGŻ Optima.
7. Organizator rozpatruje reklamację w ciągu 30 (trzydziestu) dni od dnia doręczenia prawidłowej
reklamacji, zgodnie z kolejnością ich wpływu. Reklamacja prawidłowa to taka, która zawiera: a) dane
osobowe uczestnika, b) opis stanu faktycznego, c) problem, z powodu którego Uczestnik wnosi
reklamację. Informację o wyniku przeprowadzonego postępowania reklamacyjnego Organizator
przesyła Uczestnikowi na adres e-mail, z którego wysłana została reklamacja.
8. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia lub do wydłużenia
czasu trwania Promocji, o czym niezwłocznie poinformuje Uczestników, publikując informację w
Panelu Wydawcy, na blogu agoraperformance.pl oraz wysyłając wiadomość e-mail na adres podany
podczas rejestracji do Programu Partnerskiego.
9. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w trakcie trwania Promocji w
następujących przypadkach: - zmiana zasad lub wstrzymania udzielania lokat bankowych BGŻ
Optima; - zmiana bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym prawa podatkowego,
skutkujących koniecznością zmiany Regulaminu. Wprowadzenie zmian wymaga przekazania
informacji o zmianach w Panelu Administracyjnym, na blogu agoraperformance.pl oraz wysyłając
wiadomość e-mail na adres podany podczas rejestracji do Programu Partnerskiego.
10. Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona Uczestnikom Promocji w siedzibie
Organizatora, w Panelu Administracyjnym oraz na blogu agoraperformance.pl. Regulamin Promocji

będzie można również otrzymać wysyłając prośbę o przesłanie Regulaminu na adres:
performance@agora.pl
Załącznik Nr 1: SZCZEGÓŁY PROMOCJI
• Promocja jest skierowana do Uczestników Programu Partnerskiego Agora Performance.
• Czas trwania Konkursu: od 25 czerwca do 25 lipca 2018 r.
• Uczestnikowi zostanie przyznane wynagrodzenie zgodnie ze stawką podaną w Tabeli Prowizji w
Panelu Administracyjnym Agora Performance.
• Wyniki Promocji zostaną ogłoszone do dnia 31 października 2018 r.
• Laureaci zostaną poinformowani o wygranej drogą mailową.
• Do udziału w Promocji niezbędne jest zaakceptowanie postanowień Regulaminu Promocji.
Załącznik Nr 2: NAGRODY
Osoby nagrodzone w Promocji zostaną wyłonione spośród Uczestników, którzy spełniają warunki
wymienione w Regulaminie i uzyskają kolejno największą liczbę potwierdzonych zawartych umów
lokat bankowych banku BGŻ Optima. W zależności od zajętego miejsca zostaną przyznane
następujące nagrody główne:
1. miejsce - 1500 zł, pod warunkiem udokumentowanego doprowadzenia do zawarcia co najmniej
100 lokat bankowych.
2. miejsce – 1000 zł, pod warunkiem udokumentowanego doprowadzenia do zawarcia co najmniej 80
lokat bankowych, ale nie więcej niż 100.
3. miejsce - 500 zł, pod warunkiem udokumentowanego doprowadzenia do zawarcia co najmniej 50
lokat bankowych, ale nie więcej niż 80.
W przypadku uzyskania takiej samej liczby udokumentowanych umów lokat bankowych o kolejności
miejsc Uczestników w Promocji decyduje wcześniejszy moment zasilenia lokat zgodnie z danymi
wygenerowanymi przez bank BGŻ Optima.

