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REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ MONEY MANIA 18 

 („REGULAMIN”) 

 

§ 1. Postanowienia ogólne  

1. Organizatorem Akcji promocyjnej „Money Mania” ( „Akcja”) oraz jest Totalmoney.pl sp. z o.o. z 
siedzibą we Wrocławiu 50-365, pl. Grunwaldzki 23, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla 
Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000045348, NIP 897-16-52-608, 
kapitał zakładowy  3 279 500 zł ( „Organizator”). 

2. Partnerem 18 Edycji Akcji oraz fundatorem premii jest Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w 
Warszawie przy ul. Łopuszańskiej 38D, wpisany pod numerem KRS 0000305178 do Rejestru 
Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawa, XIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP 1070010731; wysokość kapitału zakładowego i 
kapitału wpłaconego: 1 305 539 910  zł    ( „Partner” lub „Bank”). 

3. Regulamin Akcji („Regulamin”) stanowi podstawę organizacji Akcji i określa prawa i obowiązki jego 
Uczestników. 

4. Akcja polega na wypłaceniu Uczestnikom Akcji („Uczestnikom”), którzy spełnią wszystkie zapisane w 
niniejszym Regulaminie warunki, Premii gotówkowej („Premii”) w wysokości 150 zł,  

5. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie Serwisu.  
6. Akcja zostanie przeprowadzona na stronach serwisu internetowego prowadzonego przez Organizatora 

pod adresem URL: www.moneymania.pl („Serwis”), za pomocą dedykowanej do tego celu aplikacji 
promocyjnej („Aplikacja”), w dniach od 6 maja do 10 czerwca 2019 roku, przy czym rozstrzygnięcie 
Akcji nastąpi do 10 października 2019 roku.  

7. Organizator zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zakończenia Akcji bez podania przyczyny.  
8. Akcja nie jest konkursem, grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, 

których wynik zależy od przypadku. Nie jest też żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie 
z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych. 

9. Uczestnictwo w Akcji jest związane z założeniem rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego Konto 
Jakże Osobiste w Alior Banku („Konto”) wraz z kartą debetową („Kartą”) do tego Konta. Zasady 
korzystania z rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego Konto Jakże Osobiste w Alior Banku i karty 
debetowej określone są w: 
a) Regulaminie rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, oszczędnościowych i terminowych 

lokat oszczędnościowych; 
b) Regulaminie korzyści do Konta Jakże Osobistego; 
c) Taryfie Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych; 
d) Regulaminie kart płatniczych Alior Banku S.A. 

10. Wszystkie dokumenty dostępne są na stronie: https://www.aliorbank.pl/klienci-indywidualni/konta-
osobiste/konto-jakze-osobiste.html. 

 

§ 2. Uczestnictwo w Akcji 

1. Uczestnikami mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności 

prawnych, posiadające obywatelstwo polskie oraz miejsce zamieszkania na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie oraz:  

a) zapoznały się z Regulaminem i zaakceptowała jego postanowienia oraz zarejestrowały się w 
Serwisie; 

b) są nowymi klientami Banku, tj. w okresie jednego roku przed datą złożenia wniosku o otwarcie 
Konta nie posiadały konta ROR w Alior Banku, ROR walutowego lub Karty Kibica Alior Banku ;  
Posiadanie konta oszczędnościowego, konta firmowego, konta oszczędnościowego walutowego, 
konta w Kantorze Walutowym Alior Banku oraz konta w T-Mobile Usługi Bankowe nie wyklucza 
uczestnika z promocji; 

http://www.moneymania.pl/
https://www.aliorbank.pl/dam/jcr:8a0765cc-a4de-432e-80b4-f336a52e7256/regulamin-korzysci-kjo.pdf
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c) Uczestnik Promocji musi posiadać polski dowód osobisty. 

2. Uczestnikami nie mogą być: 
a) pracownicy Banku lub Organizatora. Pracownikiem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest 

zarówno osoba zatrudniona przez Bank lub Organizatora na podstawie umowy o pracę, jak i 

osoba współpracująca z Bankiem lub Organizatorem na podstawie umowy cywilnoprawnej (w 

szczególności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia), 

b) klienci Banku, którzy posiadają wspólne konto z pracownikiem Banku lub Organizatora. 

3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również 

potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki opisane w § 3, które uprawniają go do udziału w Akcji. 

 

 

§ 3. Zasady udziału w Akcji 

1. Aby wziąć udział w Akcji i otrzymać Premię, Uczestnik zobowiązany jest do tego, aby:  

a) w terminie od 6 maja do 10 czerwca 2019 roku włącznie wykonać wszystkie następujące 

poniżej czynności: 

i. zarejestrować się na stronie Serwisu i założyć profil w Aplikacji, poprzez podanie adresu 

email oraz imienia i nazwiska - nie dotyczy osób posiadających już konto w Money Manii, 

ii. w celu potwierdzenia rejestracji kliknąć w link umieszczony w wiadomości email przesłanej 

na podany adres - nie dotyczy osób posiadających już konto w Money Manii, 

iii. kliknąć aktywny link („Wyślij wniosek”) udostępniony w Aplikacji, który przekieruje 

Uczestnika na stronę serwisu Partnera, 

iv. wypełnić i wysłać wniosek o Konto Jakże Osobiste wraz z Kartą do Konta, 

v. składając Wniosek o Produkt Alior Banku, wyrazić zgodę na ujawnienie Organizatorowi 

informacji objętych tajemnicą bankową w zakresie potwierdzenia Organizatorowi przez 

Alior Bank faktu otwarcia przez Uczestnika Produktu Alior Banku w ramach Promocji i 

spełnienia warunków Promocji określonych w Regulaminie, 

b) do dnia 10 lipca 2019 roku (włącznie)  

i. zawrzeć z Bankiem  Umowę o prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego 

(Umowa o Konto) wraz z Umową o kartę płatniczą debetową (Umowa o Kartę), 

c) do  10 września 2019 roku (włącznie)  

i. uzyskać wpływy na Konto otwarte w ramach Akcji, na łączną sumę co najmniej 1000 zł 

(słownie: jeden tysiąc złotych) oraz  

ii. wykonać co najmniej trzy  płatności bezgotówkowe, przy czym za płatność bezgotówkową 

rozumie się transakcje dokonane kartą debetową do Konta lub Blikiem w sklepach 

stacjonarnych lub przez Internet, zaksięgowane przez Bank na Koncie.  

iii. obowiązkowo uzupełnić w Aplikacji numer swojego aktywnego Konta, na który później 

zostanie przekazana Premia. 

2. W Akcji nie będą brane pod uwagę płatności anulowane oraz transakcje z MCC (Merchant Category 

Code):  

i. 7995 - określający kasyna oraz zakłady bukmacherskie i im podobne;  

ii. 8999 - określający profesjonalne usługi, nieklasyfikowane pod innymi kodami MCC, o ile 

płatność zidentyfikowana jest jako zagraniczna (country code inny niż Polska);  

iii. 4111 - określający m.in. usługi transportowe,  

iv. 6012 - określający instytucje finansowe;  

v. 6211 - określający brokerów ubezpieczeniowych, 

vi. 6051 - określający przekazy pieniężne w instytucjach finansowych,  

vii. 4829 - określający internetowe przekazy pieniężne. 

viii. 4900 - określający narzędzia elektryczne, gazowe, sanitarne i wodne. 

3. Z jednego profilu w Aplikacji można założyć tylko jedno Konto.  
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4. Adres e-mail podany przez Uczestnika przy składaniu wniosku o otwarcie Konta, o którym mowa w § 3 

musi być taki sam jak adres e-mail, podany w trakcie rejestracji w Serwisie. 

5. Uczestnikowi, który skorzysta z uprawnienia do odstąpienia od Umowy o Konto lub Umowy o Kartę, w 

terminie i na warunkach określonych przez obowiązujące przepisy prawa, nie przysługuje prawo do 

Premii. 

6. O przyznaniu Premii, o której mowa w § 4 ust 1, Organizator powiadomi Uczestników w wiadomości 

mailowej wysłanej do 5 października 2019 roku.  

7. Organizator zastrzega, iż wnioski o założenie Konta z innego źródła, niż za pośrednictwem Serwisu, jak 

również wnioski o założenie Konta złożone po 10 czerwca 2019 roku nie będą brały udziału w Akcji. 

Źródło pochodzenia formularza nie może również zostać zmienione podczas podpisywania umowy w 

oddziale banku lub w placówce do tego wyznaczonej. 

 

§ 4. Premia  

1. Uczestnicy, którzy spełniają łącznie warunki wymienione w § 2 i 3 Regulaminu, otrzymają od Partnera 

Premię w wysokości 150 zł. 

2. Premia zostanie przelana na aktywne Konto Uczestnika do 10 października 2019 r.  

3. Jeżeli Uczestnik Akcji nie spełni któregokolwiek z warunków określonych w § 2 i § 3 Regulaminu, nie 

nabywa prawa do Premii, o której mowa w ust 1 powyżej. 

4. Premia zostanie wydana wyłącznie w postaci określonej w Regulaminie. 

5. Wszyscy Uczestnicy, w stosunku do których Organizator stwierdzi, że ich działania są niezgodne z 

Regulaminem lub przepisami prawa, lub których działanie ma na celu niezgodną z Regulaminem 

ingerencję w mechanizm Akcji lub próbę takich działań, mogą zostać wykluczeni z dalszego udziału w 

Akcji. 

 

 

§ 5. Podatki w Akcji promocyjnej  

1. Wartość Premii w Akcji jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 

21 ust.1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 

2018 r. , poz. 1509 z późn. zm.). 

 

 

§ 6. Ochrona danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych gromadzonych na potrzeby Partnera Promocji jest Alior Bank, a 

administratorem danych osobowych gromadzonych w celach marketingowych Organizatora Promocji 

jest Organizator Promocji.  

2. Dane osobowe udostępnione Organizatorowi Promocji przez Uczestników Promocji będą 

wykorzystywane przez Organizatora wyłącznie w celach związanych z realizacją Promocji, a pod 

warunkiem udzielenia przez osobę udostępniającą swoje dane odrębnych zgód, także w granicach tak 

udzielonych zgód. 

3. Dane osobowe udostępnione przez Uczestników Promocji (tj. identyfikator Wniosku Internetowego, 

na podstawie którego została zawarta Umowa, informacja o otwarciu lub zamknięciu Konta oraz 

informacja o spełnieniu warunków określonych w §3) będą przetwarzane przez Organizatora 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) (zwanej dalej „Rozporządzenie” lub  „RODO”) i właściwymi przepisami państw 

członkowskich UE. 
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4. Z Administratorem będącym Bankiem można się skontaktować się pisemnie, na adres siedziby tego 

Administratora. Natomiast z Administratorem będącym Organizatorem można się skontaktować 

poprzez adres e-mail: moneymania@totalmoney.pl lub pisemnie, na adres siedziby tego 

Administratora. 

5. Administrator będący Bankiem wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym każdy Uczestnik może 

skontaktować się poprzez adres e-mail iod@alior.pllub pisemnie na adres siedziby tego 

Administratora (w obu przypadkach prosimy o zamieszczenie dopisku „Inspektor Ochrony Danych”). 

Administrator będący Organizatorem wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym każdy Uczestnik 

może skontaktować się poprzez adres e-mai: moneymania@totalmoney.pl lub pisemnie na adres 

siedziby tego Administratora (w przypadku korespondencji na adres siedziby Administratora, prosimy 

o zamieszczenie dopisku „IOD”). Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich 

sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych 

z przetwarzaniem danych. 

6. Dane osobowe Uczestników Promocji są przetwarzane przez Bank: 

a. w celu uczestnictwa w Promocji stosownie do postanowień niniejszego Regulaminu 

(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO); 

b. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego 

realizacją prawnie uzasadnionego interesu Banku (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

c. w wewnętrznych celach administracyjnych jako realizacja prawnie uzasadnionego interesu 

Banku (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

d. w celu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów związanych 

z uczestnictwem  

w Promocji (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

e. w celu archiwalnym na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Banku (podstawa z art. 6 

ust. 1 lit. f RODO). 

7. Dane osobowe podane Organizatorowi, przetwarzane będą przez Organizatora w celu komunikacji 

marketingowej oraz prowadzenia analiz marketingowych obejmujących profilowanie, w celu 

dostosowania przesyłanych treści marketingowych; Podstawą prawną przetwarzania danych 

osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych. (art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia). 

8. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora będącego Bankiem, będą przechowywane przez 

okres niezbędny do przeprowadzenia Akcji, a w zakresie niezbędnym dla dochodzenia ewentualnych 

roszczeń i lub obrony przed roszczeniami przez Administratora – przez okres ich przedawnienia. Po 

tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikającym z przepisów prawa.  

9. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora będącego Organizatorem będą przechowywane 

przez okres do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych.  

10. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich 

usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych 

osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, Uczestnikom przysługuje 

prawo wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 

11. Dla celów dowodowych, Administrator będący Bankiem prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną 

na adres siedziby Administratora lub elektroniczną na adres iod@alior.pl natomiast Administrator 

będący Organizatorem prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną na adres siedziby Administratora 

lub elektroniczną na adres moneymania@totalmoney.pl. 

12. W zakresie, w jakim dane są przetwarzane na podstawie zgody Uczestnikowi Promocji przysługuje 

także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora jego danych 

osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu 

maszynowego. Uczestnik może przesłać te dane innemu administratorowi danych. Uprawnienie do 

przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

13. Uczestnikom w każdej chwili przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych 

osobowych. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Promocji 

uniemożliwi dalszy udział w Promocji. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie 

wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej 

wycofaniem. 

mailto:iod@alior.pl
mailto:iod@alior.pl
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14. Uczestnikom przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się 

ochroną danych osobowych. 

15. Podanie danych osobowych w celu udziału w Akcji ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do 

udziału w Akcji.  

 

§ 7. Postępowanie reklamacyjne 

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Akcją należy składać Organizatorowi wyłącznie za 

pośrednictwem strony Akcji. 

2. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 (trzydziestu) dni 

kalendarzowych od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres 

email wskazany w korespondencji.  

3. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko, adres e-mail będący loginem w aplikacji, numer wniosku 

o Konto oraz szczegółowy opis problemu. 

4. W zakresie reklamacji dotyczących usług świadczonych przez Bank, w tym samego składania Wniosku, 
zastosowanie mają postanowienia dostępne w placówkach Banku oraz na stronie 
https://www.aliorbank.pl/dodatkowe-informacje/informacje/reklamacje.html  

5. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Akcji z Regulaminem, 
przysługuje każdemu Uczestnikowi Akcji w trakcie Akcji oraz w ciągu 14 (czternastu) dni od daty 
zakończenia Akcji czyli do 24.10.2019 r. 

 

 

§ 8. Odstąpienie i rezygnacja z Akcji 

1. Uczestnik może odstąpić i zrezygnować z udziału w Akcji bez podawania przyczyny. 

2. We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych w Banku możliwy jest kontakt z 

Inspektorem Ochrony Danych na dedykowaną skrzynkę iod@alior.pl.  

3. Do odstąpienia od Umowy, w przypadku umów zawieranych na odległość, wymagane jest wysłanie do 

Banku Oświadczenia o odstąpieniu od umowy.  Wzór Oświadczenia o odstąpieniu od umowy jest 

dostępny pod adresem: https://www.aliorbank.pl/klienci-indywidualni/konta-osobiste/konto-jakze-

osobiste.html 

 

 

§ 9. Informacje dotyczące sposobu porozumiewania się Uczestnika z Organizatorem. 

1. W sprawach dotyczących działania aplikacji prosimy o kontakt za pośrednictwem wiadomości wysłanej 

na adres: Totalmoney.pl. pl. Grunwaldzki 23, 50-365 Wrocław, adres poczty elektronicznej do 

kontaktu: moneymania@totalmoney.pl.  

2. W sprawach dotyczących składania Wniosku i działania Banku prosimy o kontakt z placówką lub 

Infolinią Alior Banku: https://www.aliorbank.pl/centrum-kontaktu.html   

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy 

prawa polskiego. 

4. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Akcji będą rozstrzygane przez sąd właściwy 

miejscowo według przepisów kodeksu postępowania cywilnego. 

 

https://www.aliorbank.pl/dodatkowe-informacje/informacje/reklamacje.html
mailto:moneymania@totalmoney.pl
https://www.aliorbank.pl/centrum-kontaktu.html



