
 

       

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin Promocji „Każdy Zyskuje” 
 

 
 

§ 1 
Definicje 

 

Ilekroć w niniejszym regulaminie użyte zostały niżej wymienione pojęcia, należy przez nie rozumieć: 

1. Bona Fidei, Organizator – Bona Fidei Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą  

w Warszawie przy ul. Pańskiej 3/103, 00 – 124 Warszawa, wpisana do Rejestru 

Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. 

Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  

KRS: 0000738376, NIP: 525-275-49-42, REGON: 380626506, e-mail: biuro@bonafidei.pl.  

2. Klient – konsument w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. 

z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji  

i konsumentów (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 798 z późn. zm.), który wyraził zainteresowanie 

skorzystaniem z usług Bona Fidei, 

3. Kredyt – przyznane przez bank na rzecz Klienta środki finansowe, których spłata jest 

zabezpieczona hipoteką. 

4. Regulamin – niniejszy Regulamin Promocji. 

5. Promocja – promocja „Każdy Zyskuje”, której warunki opisane są w niniejszym Regulaminie. 

6. Uczestnik – Klient, który spełnił opisane w Regulaminie warunki uczestnictwa  

w Promocji. 

7. Polecający – Klient niespełniający łącznie wszystkich warunków uczestnictwa w Promocji,  

jednocześnie uprawniony do otrzymania nagrody. 

8. Wniosek – składany przez Klienta za pośrednictwem Bona Fidei wniosek kredytowy. 

9. Zamknięcie transakcji – wypłata co najmniej części kredytu przez bank. 

 

§ 2 

Postanowienia ogólne 

 

1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie zasad Promocji „Każdy Zyskuje”. 

2. Organizatorem Promocji jest Bona Fidei. 

3. Promocja trwa od 15 lipca 2020 roku, aż do odwołania, aczkolwiek nie krócej niż do dnia  

14 lipca 2021 roku 

4. Miejscem prowadzenia Promocji jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
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§ 3 

Warunki uczestnictwa i zgłoszenie udziału w Promocji 

 

1. Uczestnikami mogą być wyłącznie pełnoletni Klienci, zamieszkujący na terenie Rzeczypospolitej 

Polskiej, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, którzy spełnili warunki określone 

w ust. 2. 

2. Uczestnikiem jest Klient, który łącznie spełni następujące warunki: 

1) w czasie trwania Promocji przy współpracy z Organizatorem złoży wniosek o zawarcie  

z bankiem umowy o Kredyt na kwotę co najmniej 250.000 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt 

tysięcy złotych), 

2) podpisze formularz „Oświadczenie Uczestnika Promocji”, stanowiący załącznik nr 1 do 

Regulaminu i wyrazi zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych w celach 

związanych z organizacją Promocji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego  

i Rady (UE) 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L.  

z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).  

3) wyrazi zgodę na kontakt za pośrednictwem poczty e-mail i telefonu w zakresie przyszłych akcji 

promocyjnych Organizatora, a także marketingu produktów i usług banków oraz towarzystw 

ubezpieczeniowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu  

usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.), a także zgodnie z ustawą 

z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1907 z późn. zm.). 

4) zamieści w wizytówce Organizatora na Google opinię o doradcy procesującym wniosek 

kredytowy Uczestnika. 

3. Nie ma ograniczeń w ilości przystąpień do Promocji w odniesieniu do jednego Uczestnika. Uczestnik 

przystępujący do Promocji oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i zasadami Promocji oraz 

że je akceptuje. 

4. Uczestnikiem uprawnionym do otrzymania nagrody opisanej w § 4 ust. 2 jest Polecający,  

tj. osoba, która niezależnie od tego, czy spełniła warunki opisane w § 3 ust. 2, pkt 1, ale 

skutecznie (w dowolny sposób) zarekomendowała usługi Organizatora innej osobie, która  

to zrealizowała warunki opisane w § 4 ust. 2 pkt 1-4.  

 

§ 4 

Nagrody 

 

1. Każdy z Uczestników spełniających warunki uczestnictwa opisane w § 3 ust. 1 i 2 otrzyma od 

Organizatora za 1 zł (słownie: jeden złoty) wycenę, tj. operat szacunkowy nabywanej nieruchomości 

wykonaną przez profesjonalnego rzeczoznawcę majątkowego, która posłuży przy składaniu 

wniosków kredytowych do większości banków, które akceptują wyceny zewnętrzne. Wartość 

nominalną nagrody w zależności od rodzaju i położenia nieruchomości Organizator określa na 

kwotę 500 - 1.000 zł. 

2. Każdy Klient, który niezależnie od wszystkiego spełni warunek opisany w § 3 ust. 4 otrzyma  

od Organizatora za kwotę 1 zł (słownie: jeden złoty) voucher do wykorzystania na stronie 

www.wyjatkowyprezent.pl o wartości: 

a. 250 zł za pierwsze polecenie, 

b. 300 zł za drugie polecenie, 

c. 350 zł za trzecie polecenie, 

d. 500 zł za czwarte i każde kolejne polecenie. 

3. Liczba nagród jest nieograniczona. 

4. Uczestnikowi nie przysługują wobec Organizatora żadne roszczenia w przypadku utraty, 

zniszczenia lub kradzieży nagrody lub pozyskania dostępu do nagrody przez osoby postronne  

po wydaniu jej Uczestnikowi. 

 

https://65216c87-9bc7-4824-a22d-b6ad87236f75.usrfiles.com/ugd/65216c_97b4aacbab114b2da004e6d1af13b7b9.pdf
http://www.wyjatkowyprezent.pl/
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5. Od nagród pozyskanych w ramach przedmiotowej Promocji nie są należne żadne podatki, 

których obowiązek uiszczenia spoczywałby na Uczestniku. 

6. Uczestników będących jednocześnie współkredytobiorcami jednej umowy kredytowej, traktuje się 

jako jednego Uczestnika i uprawnieni są oni do otrzymania jednej nagrody opisanej w § 4 ust. 1, 

natomiast każda z tych osób nabywa prawo do otrzymania nagrody opisanej w § 4 ust. 2 za 

polecenia, tj. po spełnieniu założeń opisanych w § 3 ust. 4. 

7. Uczestnikowi przysługuje prawo do otrzymania innej nagrody za zgodą Organizatora. 

 
§ 5 

Odbiór Nagrody 

 

1. Uczestnik będzie uprawniony do odbioru Nagrody najpóźniej w terminie 60 dni od dnia Zamknięcia 

Transakcji. Nagrodę można odebrać osobiście lub otrzymać na skrzynkę e-mail. 

2. Uczestnik zobowiązany jest do potwierdzenia odbioru nagrody poprzez podpisanie potwierdzenia 

odbioru Nagrody, stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu lub poprzez zwrotne potwierdzenie 

zawarte w treści wiadomości e-mail. 

3. Organizator zapewnia możliwość odbioru nagrody na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  

na zasadach przewidzianych w Regulaminie. 

 

§ 6 

Reklamacje i skargi 

 

1. Reklamacje i skargi dotyczące Promocji powinny być zgłaszane w formie pisemnej na adres 

Organizatora w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia Promocji. O zachowaniu 

terminu do wniesienia reklamacji lub skargi decyduje data stempla pocztowego. 

2. Reklamacja i skarga powinny zawierać imię i nazwisko Uczestnika, adres do korespondencji oraz 

opis podstaw reklamacji lub skargi. 

3. O wyniku rozpatrzenia reklamacji lub skargi Uczestnik zostanie powiadomiony listem poleconym 

wysłanym na adres wskazany w treści reklamacji. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do rozpatrywania reklamacji i skarg w terminie 30 dni od dnia 

doręczenia Organizatorowi reklamacji lub skargi. 

 

§ 7 

Ochrona danych osobowych 

 

1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Bona Fidei Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Pańskiej 3/103, 00 – 124 Warszawa, wpisana 

do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 

0000738376, e-mail biuro@bonafidei.pl. Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych 

osobowych Klientów. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych 

zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres  

e-mail: rodo@bonafidei.pl lub poprzez pocztę tradycyjną pisząc na powyższy adres Spółki  

z dopiskiem „dla Inspektora Ochrony Danych” 

2. Organizator będzie zbierał od Uczestników następujące dane osobowe: 

a) Imię i nazwisko  

b) Adres poczty elektronicznej  

c) Numer telefonu 

d) Data urodzenia

3. Sposób przetwarzania danych osobowych przedstawia poniższa tabela: 

 
 
 
 

https://65216c87-9bc7-4824-a22d-b6ad87236f75.usrfiles.com/ugd/65216c_408698d37ba84e7d8454985499bd8468.pdf
mailto:biuro@bonafidei.pl
mailto:rodo@bonafidei.pl
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Cel przetwarzania Podstawa prawna Okres przetwarzania 

Administrator przetwarza 

przekazane przez Państwa  

w związku z Regulaminem 

dane osobowe w celu 

realizacji postanowień 

Regulaminu 

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. w związku z realizacją 

Regulaminu. Podanie danych jest konieczne w celu 

umożliwienia wzięcia udziału w Promocji. 

Dane osobowe są przetwarzane 

przez okres pięciu lat od 

zakończenia Promocji. 

Administrator przetwarza dane 

Klienta w celu przekazania ich do 

rzeczoznawcy majątkowego, banku, 

towarzystwa ubezpieczeniowego, by 

zrealizować proces kredytowy,  

w tym ubezpieczeniowy  

Art. 6 ust. 1 lit b RODO, tj. w związku  

z realizacją ustnej umowy w zakresie 

pośrednictwa kredytowego i/lub 

ubezpieczeniowego  

Dane osobowe są przetwarzane przez 

okres realizacji procesu kredytowego 

(ubezpieczeniowego), realizacji 

obowiązków prawnych przechowywania 

dokumentacji oraz okres przedawnienia 

roszczeń wzajemnych  

 

 

Działania Administratora 

podejmowane w celu 

związanym z promocyjną 

działalnością Administratora  

w przyszłości.  

 

 

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgoda na przetwarzanie danych 

osobowych w postaci e-mail i/lub numer telefonu, celem 

przedstawienia informacji na temat nowych akcji 

promocyjnych Administratora, jeśli będą chcieli państwo 

być informowani o podobnych inicjatywach w przyszłości. 

Zgodę można cofnąć w każdym momencie. Podanie 

danych jest dobrowolne. Niepodanie danych spowoduje 

brak możliwości powzięcia informacji o akcjach 

promocyjnych Administratora w przyszłości. Działalność 

marketingu bezpośredniego odbywa się na podstawie 

prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 

1 lit. f RODO), jakim jest chęć informowania Klientów 

Administratora o najnowszych działaniach promocyjnych.  

Organizator będzie przetwarzał 

dane osobowe przez czas 

niezbędny do informowania  

o nowych akcjach promocyjnych, 

jednakże nie dłużej niż do 

momentu wycofania zgody na 

przetwarzanie danych osobowych 

lub złożenia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych osobowych 

przetwarzanych w celach 

marketingowych. Sprzeciw można 

złożyć w każdym momencie.  

Marketing usług i produktów 

podmiotów trzecich - firm 

współpracujących_z 

Administratorem, np. nowe 

oferty i produkty banków  

i zakładów ubezpieczeń. 

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgoda na przetwarzanie danych 

osobowych. Podanie danych osobowych odbywa się na 

zasadach dobrowolności. Ich niepodanie spowoduje, że 

Administrator nie będzie mógł przekazać informacji 

podmiotom współpracujących. 

Administrator gromadzi dane 

osobowe i przetwarza je do 

momentu wycofania zgody na 

przetwarzanie danych osobowych. 

 

W celu wypełnienia zainicjowanego 

przez Uczestnika procesu 

reklamacyjnego 

 

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. wypełnienie 

obowiązku prawnego. Podanie danych jest 

obwarowane przepisami prawa. 

Okres konieczny do wypełnienia 

obowiązku prawnego i przedawnienia 

ewentualnych roszczeń wobec 

Administratora.  

 

W celu realizacji przysługującego 

prawa do dochodzenia roszczeń 

z tytułu prowadzonej działalności 

gospodarczej lub z tytułu 

dochodzenia roszczeń Klientów 

wobec Administratora 

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako tzw. prawnie 

uzasadniony interes Administratora, którym jest 

dochodzenie, ustalenie i obrona praw i roszczeń.  

Okres dochodzenia, ustalenia  

i obrony roszczeń i praw przez 

Administratora / Klienta lub do 

momentu złożenia uzasadnionego 

sprzeciwu wobec przetwarzania 

danych osobowych. 

W celu prowadzenia ksiąg 

rachunkowych oraz wypełnienia 

spoczywającego na Administratorze 

obowiązku podatkowego, np. 

wystawianie faktur za wykonane 

usługi, co może się wiązać z 

koniecznością przetwarzania 

danych osobowych Klientów.  

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 

ustawy o rachunkowości. Podanie danych jest 

konieczne w celu realizacji obowiązków 

ustawowych przez Administratora. 

Okres konieczny do wypełnienia 

obowiązku podatkowego i księgowego. 

Możliwość kontaktu z 

przedstawicielami podmiotu 

praw 

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zgodnie z którym 

przetwarzanie jest dozwolone, jeśli jest niezbędne do 

celów wynikających z prawnie uzasadnionych 

interesów realizowanych przez Administratora, jakim 

jest konieczność nawiązywania relacji. 

Okres trwania umowy / kontaktu lub 
do złożenia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, jeśli zajdą warunki 
wskazane w art. 21 ust. 1 RODO. 
Podanie danych jest dobrowolne, ale 
konieczne byśmy mogli nawiązać 
kontakt. 
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4. Dane osobowe Uczestników będą przekazywane podmiotom współpracującym z Organizatorem  

w organizacji Promocji, podmiotom świadczącym Administratorowi usługi księgowe, podatkowe, 

doradcze. Ponadto dane osobowe Klientów będą przekazywane – zgodnie ze zleceniem Klienta – 

do banków, towarzystw ubezpieczeniowych oraz podmiotom, które przygotowują niezbędne do 

złożenia wniosku kredytowego dokumenty, np. operat szacunkowy.  

5. Uczestnik posiada prawo do żądania od Administratora: 

a) dostępu do swoich danych osobowych, 
b) sprostowania swoich danych osobowych, 
c) usunięcia swoich danych osobowych, 
d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych 
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
f) przenoszenia danych osobowych,  
g) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie 

zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej cofnięciem, 

h) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy 
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym 
lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi oraz gdy 
przetwarzanie jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych 
interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, w tym w przypadku 
profilowania. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że 
wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, 
nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do 
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na 
potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym 
momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na 
potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest 
związane z takim marketingiem bezpośrednim. 

6. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

7. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. 
 

§ 8 

Postanowienia końcowe 

 

1. Akcje promocyjne organizowane przez Organizatora nie łączą się i posiadają odrębne regulaminy. 

Nagrody przewidziane w regulaminach nie podlegają sumowaniu. 

2. Regulamin dostępny jest na stronie WWW Organizatora. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu w czasie trwania Promocji.  

Zmiana Regulaminu nie powoduje utraty przez Uczestników praw nabytych przed zmianą 

Regulaminu. Treść Regulaminu obowiązującego przed zmianą przekazywana będzie Uczestnikowi 

bezpłatnie na jego żądanie zgłoszone za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres 

biuro@bonafidei.pl 

 

 

 

 

Z wyrazami uznania  

 

Daniel Bieniada 

Certyfikowany Doradca Finansowy – EFG® 

Prokurent / Dyrektor Działu Prawnego  

Bona Fidei Sp. z o.o. 
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