REGULAMIN PROMOCJI „WIOSENNE SŁUCHANIE”
(ZWANY DALEJ „REGULAMINEM”)
Rozdział 1. Postanowienia ogólne
§ 1.
1.

2.

3.

Organizatorem Promocji „Wiosenne słuchanie”, zwaną dalej „Promocją”, jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15 (02-515 Warszawa) wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000026438, kapitał zakładowy (wpłacony):
1 250 000 000,00 złotych, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, zwana dalej „Organizatorem” lub „Bankiem”.
Partnerem Promocji (który odpowiada za realizację Kodów Promocyjnych uzyskiwanych w czasie Promocji) jest Audioteka S.A.
z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 12, 02-673 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
0000391239, NIP 5213618086, REGON 142929237, z kapitałem zakładowym 2 117 208,00 złotych opłaconym w całości, adres e-mail
biuro@audioteka.com, zwana dalej: „Partnerem” lub „Audioteka”.
Regulamin Promocji określa warunki uczestnictwa w Promocji, jest dostępny na stronie internetowej Banku, w bankowości elektronicznej,
bankowości telefonicznej.

§ 2.
Użyte w Regulaminie terminy, zdefiniowane poniżej, oznaczają odpowiednio:
1) Aplikacja mobilna IKO - aplikację mobilną Banku umożliwiającą obsługę określonych produktów bankowych Banku w kanale mobilnym na
podstawie „Szczegółowych warunków świadczenia usługi bankowości elektronicznej i usługi bankowości telefonicznej oraz składania
oświadczeń w PKO Banku Polskim SA”, stanowiących usługę bankowości elektronicznej,
2) Aplikacja Lecton – aplikację mobilną Lecton, która umożliwia zakup i odtwarzanie audiobooków, podcastów i audioseriali będących w
ofercie Serwisu Lecton; dostępną pod adresem https://lectonapp.com/, działającą na urządzeniach z systemem Android 5.0+ lub iOS 10+ i
nowszy,
3) Kod Promocyjny – unikalny jednorazowy kod (ciąg znaków alfanumerycznych) uprawniający do bezpłatnego i nielimitowanego dostępu z
Aplikacji Lecton przez 60 dni od dnia jego realizacji (aktywacji), przekazany Uczestnikowi spełniającemu warunki udziału w Promocji
opisane w Rozdziale 2,
4) Okres Promocji – okres od 1.03.2019 r. do 31.03.2019 r.,
5) Powiadomienie w Aplikacji mobilnej IKO - funkcję w Aplikacji IKO pozwalającą na przekazywanie bezpośrednio do Uczestnika
powiadomień o treści marketingowej, informacyjnej, serwisowej. Powiadomienia wyświetlają się w sekcji „Powiadomienia” po zalogowaniu
do Aplikacji IKO,
6) Karta- kartę debetową PKO Bank Polski S.A. wydaną do Konta lub kartę kredytową PKO Bank Polski S.A. oznaczone symbolami VISA lub
MASTERCARD,
7) Konto- rachunek oszczędnościowo- rozliczeniowy prowadzony przez Bank w walucie PLN, przeznaczony dla osób, które ukończyły 18 lat,
8) Sklep internetowy- serwis internetowy dający możliwość kupowania produktów przez internet,
9) Pay-by-link („Płacę z iPKO”)- metoda płatności internetowej, polegającej na tym, że podczas zakupów w sklepie internetowym klient
otrzymuje specjalnie wygenerowany link, za pomocą którego przechodzi do strony płatności w Banku,
10) Płatność zbliżeniowa urządzeniem mobilnym- płatność dokonywana przy użyciu aplikacji mobilnej IKO:
a) telefonem z systemem działającym w technologii NFC ze środków na Koncie,
b) przy użyciu usługi Apple Pay,
c) przy użyciu usługi Garmin Pay,
do której przypisana jest Karta, przez zbliżenie urządzenia mobilnego (telefonu lub zegarka) do czytnika terminala płatniczego POS,
11) Serwis Lecton – strona internetowa prowadzona przez Partnera, powiązana z Systemem LECTON, za pośrednictwem której świadczy on
usługi w ramach Systemu LECTON na zasadach przewidzianych postanowieniami Regulaminu Serwisu Lecton,
12) Regulamin Serwisu Lecton – regulamin korzystania z Serwisu Lecton, znajdujący się pod adresem: http://lectonapp.com/legal/pl/tos.pdf,
13) Strona Internetowa Promocji – stronę internetową dostępną pod adresem: https://iko.pkobp.pl/promocje/wiosenne-sluchanie/,
14) Uczestnik – posiadacz rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w Banku, z dostępem do bankowości elektronicznej lub aplikacji
mobilnej IKO, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, mający adres zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
który łącznie:
a) wyraził zgodę na otrzymywanie od Banku informacji o charakterze marketingowym (w tym informacji handlowych) za pomocą
środków komunikacji elektronicznej, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych automatycznych systemów wywołujących lub wyrazi
taką zgodę i nie odwoła jej w Okresie Promocji lub do dnia przekazania Kodu Promocyjnego (o ile będzie to data wcześniejsza od końca
Okresu Promocji),
b) spełni warunki udziału w Promocji opisane w Rozdziale 2.
Rozdział 2. Warunki uczestnictwa w Promocji
§ 3.
1.

Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest dokonanie przez Uczestnika w Okresie Promocji:
a) płatności za pomocą usługi pay-by-link („Płacę z iPKO”), albo
b) minimum dwóch Płatności zbliżeniowych urządzeniem mobilnym, albo
c) płatności w sklepach internetowych Kartą
na łączną kwotę równą lub większą niż 50 zł, aby otrzymać Kod Promocyjny.
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2.

Na dzień przekazania Kodu Promocyjnego Aplikacja IKO Uczestnika musi być aktywna.

Rozdział 3. Warunki wykorzystania kodu promocyjnego
§ 4.
1.
2.

Jeden Uczestnik może otrzymać jeden Kod Promocyjny
Uczestnik otrzyma Kod Promocyjny, który zostanie przekazany w formie Powiadomienia w Aplikacji IKO lub poprzez wiadomość SMS na numer
telefonu powiązany z Aplikacją IKO Uczestnika maksymalnie w ciągu 10 dni kalendarzowych od daty spełnienia warunków uczestnictwa w
Promocji.
3. Kod Promocyjny może zostać zrealizowany do dnia 15.04.2019 r. Zasady realizacji Kodu Promocyjnego określa Załącznik do Regulaminu.
4. Odbiór Kodu Promocyjnego wymaga od Uczestnika:
a) rejestracji nowego konta lub zalogowania się na uprzednio posiadane konto w Aplikacji Lecton,
b) pobrania i zainstalowania Aplikacji Lecton,
c) zawarcia z Partnerem Promocji umowy o świadczenie usług oraz właściwych umów licencyjnych, zgodnie z Regulaminem Serwisu
Lecton,
d) wpisania Kodu Promocyjnego w przeznaczonym do tego miejscu w Aplikacji Lecton.
5. Organizator i Partner nie pobierają dodatkowych opłat za realizację Kodu Promocyjnego. W celu pobrania oraz korzystania z Aplikacji Lecton
może zachodzić konieczność nawiązania połączenia z siecią telekomunikacyjną oraz może dojść do transmisji danych, za które może zostać
pobrana opłata zgodnie z cennikiem właściwego operatora.
Kod promocyjny stanowi przychód uzyskany w ramach sprzedaży premiowej usług i korzysta ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21
ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Rozdział 4. Przetwarzanie danych osobowych
§ 5.
1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.

Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Promocji jest Bank.
Dane osobowe Uczestników Promocji będą przetwarzane w celu Uczestnictwa w Promocji, wydania kodu promocyjnego oraz postępowania
reklamacyjnego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i f) Rozporządzenia 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).
Zebrane dane osobowe Uczestników Promocji mogą być udostępniane podmiotom wskazanym w powszechnie obowiązujących przepisach
prawa, w szczególności w ustawie Prawo bankowe.
Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo dostępu do danych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. W Banku
powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail:
iod@pkobp.pl. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych dostępne są na stronie internetowej Banku w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i
agencjach Banku.
Podanie danych osobowych przez Uczestników Promocji jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w Promocji.
Dane osobowe Uczestników Promocji będą przechowywane przez okres trwania Promocji, prezentacji jej wyników oraz dochodzenia
ewentualnych reklamacji związanych z realizacją Promocji.
Dane osobowe Uczestników Promocji nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.

Rozdział 5. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji
§ 6.
1. Składanie i rozpatrywanie reklamacji w zakresie dotyczącym Banku następuje zgodnie z postanowieniami „Szczegółowych warunków
świadczenia usługi bankowości elektronicznej i usługi bankowości telefonicznej oraz składania oświadczeń w PKO Banku Polskim SA”.
2. Składanie i rozpatrywanie reklamacji w zakresie funkcjonowania Serwisu Lecton i Aplikacji Lecton odbywa się zgodnie
z postanowieniami Regulaminu Serwisu Lecton.
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Załącznik do regulamin promocji „Wiosenne słuchanie”

SZCZEGÓŁOWE ZASADY REALIZACJI KODU
PROMOCYJNEGO
1.

2.
3.

W celu realizacji Kodu Promocyjnego w ramach Promocji należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją:
a) Wejść na stronę https://promo.lectonapp.com, zalogować się na swoim koncie w serwisie Lecton lub założyć nowe konto,
b) Po zalogowaniu lub rejestracji, w polu „Wpisz kod promocyjny” wpisać Kod Promocyjny i zatwierdzić go,
c) Następnie pobrać i zainstalować aplikację Lecton w wersji odpowiadającej posiadanemu urządzeniu (Android 5 + lub iOS 10 + i
nowszy),
d) Po zainstalowaniu aplikacji Lecton, zalogować się do niej tymi samymi danymi (adres mailowy oraz hasło), które zostały podane przy
rejestracji konta w serwisie Lecton.
Uzyskane w Promocji Kody Promocyjne można zrealizować do dnia 15.04.2019 r. Po upływie tego terminu Kod Promocyjny zostanie
dezaktywowany i nie będzie uprawniał do bezpłatnego korzystania z Aplikacji Lecton.
W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Załączniku nr 1 do Regulaminu Promocji obowiązują postanowienia Regulaminu Serwisu Lecton,
dostępnego w Serwisie Lecton pod adresem http:// lectonapp.com / legal/pl/tos.pdf.
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