Regulamin „Promocji dla klientów InFakt”
Na skróty
Promocja polega na możliwości uzyskania do 900,00 zł brutto nagrody za abonament
Ogólnopolskiego Biura Rachunkowego inFakt.

Informacje ogólne
§1.
1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się „Promocja dla klientów inFakt” („Promocja”).
2. Organizatorem Promocji jest Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 17, 00-854
Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008723, NIP
8960005673, REGON 930041341, o kapitale zakładowym w wysokości 1.020.883.050,00 zł w całości wpłaconym
(„Organizator”, „Bank”).
3. Definicje:
a) Uczestnik Promocji/Uczestnik – osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą
określona w §3;
b) Abonament Ogólnopolskiego Biura Rachunkowego inFakt – wybrana usługa w ramach pakietu
Ogólnopolskie Biuro Rachunkowe prowadzona przez inFakt;
c) eKsięgowość – usługa e-księgowości inFakt świadczona dla klientów Santander Bank Polska S.A. na
podstawie odrębnej umowy o usługi księgowe zawartej przez klienta z inFakt, korzystanie z której możliwe
jest za pośrednictwem usługi Mini Firma Internet;
d) Aktywacja eKsięgowości – możliwość korzystania z Serwisu Księgowość inFakt Uczestnik uzyskuje po
zalogowaniu się do usługi Mini Firma Internet oraz pod warunkiem zawarcia z inFakt umowy o usługi
księgowe, udzielenia Bankowi wymaganych zgód oraz dokonania połączenia usługi Mini Firma Internet
oraz Serwisu Księgowość inFakt. Dokonanie przez Klienta połączenia usługi Mini Firma Internet oraz
Serwisu Księgowość inFakt skutkuje możliwością przejścia do Serwisu Księgowość inFakt bez
konieczności dodatkowego logowania do tego serwisu;
e) Mini Firma – bankowość elektroniczna Mini Firma prowadzona przez Santander Bank Polska S.A.;
f) inFakt - inFakt sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, ul. Szlak 49, 31-153 Kraków, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000325203, NIP 945-212-16-81,
REGON 120874766, o kapitale zakładowym w wysokości 150.500,00 zł;
g) Promocja dla Przedsiębiorców II – oznacza promocję Banku pod nazwą „Promocja dla Przedsiębiorców
II”
z
dnia
1
sierpnia
2019
r.
regulamin
dostępny
pod
linkiem
https://static3.santander.pl/asset/r/e/g/regulamin-promocji-dla-przedsiebiorcow_94069.pdf
h) Dzień przystąpienia do promocji – dzień w którym spełnione są wszystkie warunki uczestnictwa w promocji
opisane w §3.
Czas promocji
§2.
1. Okres przystąpienia do Promocji – od 15.08.2019 r. do 31.12.2019 r. włącznie.
2. Okres trwania Promocji – 6 miesięcy od dnia przystąpienia do Promocji.
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Uczestnik promocji
§3.
Uczestnikiem Promocji może zostać wyłącznie osoba, która spełni warunki uczestnictwa w promocji we wskazanej
kolejności:
a)
b)
c)

posiada aktywny abonament Ogólnopolskiego Biura Rachunkowego inFakt.
otworzy w Banku konto firmowe w ramach Promocji dla Przedsiębiorców II wyłącznie poprzez
stronę https://bank.santander.pl/ms/eksiegowosc-promocja;
aktywuje eKsięgowość w bankowości elektronicznej Mini Firma;
Warunki promocji
§4.

1. Uczestnik Promocji może skorzystać z promocji polegającej na możliwości otrzymania od Organizatora nagrody
pieniężnej w wysokości odpowiadającej 50% miesięcznej opłaty brutto za abonament Ogólnopolskiego Biura
Rachunkowego inFakt, przy czym maksymalna miesięczna kwota nagrody wynosi 150,00 zł brutto.
2. Warunkiem otrzymania nagrody jest spełnienie warunków uczestnictwa opisanych w §3.
3. Okres naliczania nagrody, o którym mowa w ust. 1, trwa 6 miesięcy i liczony jest od dnia aktywacji usługi
eKsięgowość w usłudze Mini Firma.
4. Nagroda zostanie przekazana na rachunek Uczestnika otwarty w ramach Promocji dla przedsiębiorców II, do
ostatniego dnia miesiąca za miesiąc poprzedni, o ile zostały spełnione warunki niezbędne do zrealizowania tej
wypłaty. Nagroda będzie naliczana przez okres 6 miesięcy, proporcjonalnie do liczby dni w danym miesiącu
kalendarzowym, licząc od dnia aktywacji eKsięgowości w usłudze Mini Firma.
5. Bank zastrzega sobie prawo wypowiedzenia warunków Promocji (tj. zaprzestania stosowania warunków
promocyjnych), jeżeli:
a)

b)
c)
d)
e)

Uczestnik zrezygnuje z usług inFakt w ramach Abonamentu Ogólnopolskiego Biura Rachunkowego inFakt
lub nie będzie regulował swoich zobowiązań wobec inFakt w ramach Abonamentu Ogólnopolskiego Biura
Rachunkowego inFakt;
Bank wypowie Uczestnikowi warunki Promocji dla Przedsiębiorców II;
Uczestnik rozłączy usługi bankowości elektronicznej Mini Firma i Serwisu Księgowość inFakt.
Uczestnik zamknie konto otwarte w ramach Promocji dla Przedsiębiorców,
Uczestnik posiadał rachunek firmowy w Banku w okresie od 31 marca 2019 roku do dnia przystąpienia do
promocji.
Reklamacje
§5.

1. Uczestnik może złożyć reklamacje:
a)
b)
c)

ustnie – osobiście w placówce banku lub telefonicznie;
pisemnie – przesyłką pocztową na adres siedziby Banku lub placówki Banku lub osobiście w placówce
Banku;
w formie elektronicznej w usłudze Mini Firma .

2. Odpowiednie adresy oraz numery telefonów dostępne są w placówce Banku oraz na stronie internetowej Banku
www.santander.pl.
3. Odpowiedź na reklamację, w zależności od charakteru sprawy i wyboru Uczestnika, zostanie udzielona listownie
lub przez skrzynkę odbiorczą w Mini Firma lub usługą powiadamiania SMS, bez zbędnej zwłoki, jednak nie później
niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji. W szczególnie skomplikowanych przypadkach
uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni kalendarzowych, termin ten
może zostać wydłużony maksymalnie do 60 dni kalendarzowych, po uprzednim wyjaśnieniu Uczestnikowi przyczyn
opóźnienia i wskazania okoliczności wymagających dodatkowego ustalenia.
4. Szczegółowe informacje dotyczące trybu wnoszenia i rozpatrywania reklamacji przez Bank dostępne są na
stronie internetowej Banku www.santander.pl oraz w placówkach Banku.
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5. Organem nadzoru właściwym dla Banku jest Komisja Nadzoru Finansowego.
6. Spór między Uczestnikiem Promocji będącym osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą a Bankiem
w sytuacji nieuwzględnienia przez Bank reklamacji może być zakończony w drodze pozasądowego postępowania
w sprawie rozwiązywania sporów przed Rzecznikiem Finansowym, w trybie określonym w ustawie z dnia 5 sierpnia
2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (tekst jedn. z dnia
25.10.2019 r. Dz.U. z 2018 r. poz. 2038). Adres strony internetowej Rzecznika Finansowego: https://rf.gov.pl.
Ochrona danych osobowych
§6.
1. Bank jest administratorem danych osobowych Uczestników Promocji w zakresie związanym z realizacją Promocji
„Promocja dla klientów inFakt”.
2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji przedmiotu Promocji oraz w zgodzie z
regulaminem Promocji.
3. Bank przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z polskimi
przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 (dalej jako: „RODO”).
4. Bank realizuje względem Uczestników Promocji obowiązek informacyjny wynikający z regulacji art. 13 i 14
RODO.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji promocji. Podstawa prawna, cel, okres
przetwarzania danych osobowych oraz uprawnienia przysługujące, a także inne ważne informacje dotyczące zasad
przetwarzania danych osobowych są w szczegółowo określone w polityce przetwarzania danych znajdującej się na
stronie Banku www.santander.pl/informacje-o-banku/polityka-przetwarzania-danych-osobowych.html.
6. Bank zapewnia bezpieczeństwo, ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz
przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem za pomocą odpowiednich środków technicznych lub
organizacyjnych wszelkich danych Uczestników, w których posiadaniu znajdzie się w związku z realizacją Promocji.
7. Na potrzeby Promocji przetwarzane są następujące dane Uczestników: nazwa firmy, imię, nazwisko, NIP firmy,
NIK firmy, NIK użytkownika.
Informacje dodatkowe
§7.
1. Niniejszy regulamin Promocji będzie dostępny w placówkach Banku, na stronie www.santander.pl/firmy oraz na
stronie www.infakt.pl.
2. Organizator jest odpowiedzialny za prowadzenie Promocji i jej prawidłowy przebieg.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia okresu trwania Promocji.
5. Wartość nagrody (określonej w par. 4 ust. 1 Regulaminu) otrzymanej przez Uczestnika w ramach Promocji,
stanowi dla niego przychód z działalności gospodarczej. Uczestnik jest zobowiązany do samodzielnego
odprowadzenia należnego podatku z tego tytułu.
Postanowienia końcowe
§8.
Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany niniejszego regulaminu Promocji w zakresie dostosowania nazw
usług świadczonych przez Bank do nazw wynikających z Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14
lipca 2017 r. w sprawie określenia wykazu usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym (tekst
ogł. z dnia 27.07.2017 r. Dz.U. z 2017 r. poz. 1437) w związku z art. 32d Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o
usługach płatniczych (tekst jedn. z dnia 27.10.2017 r. Dz.U. z 2017 r. poz. 2003).
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