Warszawa, 2019

Regulamin akcji promocyjnej „BONUS 200 ZŁ”
organizowanej przez TIME S.A.
I.

Postanowienia ogólne

1.

Regulamin określa zasady akcji promocyjnej (zwanej dalej „akcją”), przeprowadzanej dla klientów kupujących projekt gotowy
z Kolekcji Muratora oraz biorących kredyt hipoteczny za pośrednictwem Eksperta Murator FINANSE

2.

Podmiotem organizującym akcję jest TIME SA z siedzibą w Warszawie, 04-190 Warszawa, ul. Jubilerska 10, NIP 526-10-04620, wpisany do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy pod numerem
KRS 000295857, kapitał zakładowy (opłacony w całości) 25.070.000,00 zł (zwany dalej „Organizatorem”).

3.

Uczestnikiem akcji może być każda osoba, która zakupiła projekt gotowy z Kolekcji Muratora i uruchomi kredyt hipoteczny
za pośrednictwem Eksperta Murator FINANSE. W przypadku złożenia jednego wniosku kredytowego przez kilka osób bonus
przysługuje tylko jednej osobie wskazanej z grona osób składających wniosek kredytowy.

4.

Akcja promocyjna trwa – 30.12.2020

II.

Dane osobowe

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych w ramach akcji
Administrator danych

TIME SA

Cele przetwarzania

organizacja oraz przeprowadzenie Akcji, wydanie Bonów Uczestnikom

Podstawy prawne przetwarzania

Twoja zgoda, obowiązek prawny

Odbiorcy danych

podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu TIME SA

Prawa związane z przetwarzaniem
danych

prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych
prawo dostępu do danych oraz do ich sprostowania
inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu [ https://rodo.grupazpr.pl/ ]

III. Zasady akcji
1.

Przystępując do udziału w akcji, uczestnicy wyrażają zgodę na udział w akcji na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

2.

Uczestnik musi okazać fakturę zakupu projektu gotowego z Kolekcji Muratora oraz uruchomić kredyty hipoteczny
za pośrednictwem Murator FINANSE. W przypadku, gdy złożony wniosek zakończy się podpisaniem umowy kredytowej
nie później niż do 30.12.2019 Murator FINANSE zobowiązuje się do wypłaty Uczestnikowi 200 zł. Wypłata nastąpi dopiero
po przesłaniu z banku potwierdzenia uruchomienia kredytu.

3.

Uczestnik zobowiązany jest w terminie 30 dni od dnia wypłaty pierwszej transzy kredytu złożyć w Murator FINANSE wniosek
o wypłatę 200 zł. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
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4.

Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia Uczestników akcji na dowolnym etapie, w przypadku stwierdzenia naruszenia
przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu, lub w przypadku umyślnego postępowania mającego wpływ na wyniki akcji,
a stanowiącego naruszenie dobrych obyczajów lub zasad współżycia społecznego.

5.

Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona wszystkim potencjalnym Uczestnikom Akcji w siedzibie Organizatora
oraz na stronie www.muratorfinanse.pl
IV. Postanowienia końcowe

1.

Wszelkie reklamacje i zażalenia związane z realizacją akcji powinny być kierowane na piśmie pod adres: TIME SA, DZIAŁ Murator
FINANSE, ul. Dęblińska 6, 04-187 Warszawa, z dopiskiem: „BONUS 200 ZŁ
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Załącznik nr 1 do
Regulaminu akcji promocyjnej „BONUS 200 ZŁ”

……………………………………………………
(imię i nazwisko)
………………………………………………….
( adres zameldowania )
…………………………………………………

WNIOSEK O WYPŁATĘ 200 zł
W związku z zakupem gotowego projektu z Kolekcji Muratora oraz uzyskaniem za pośrednictwem Murator FINANSE kredytu
hipotecznego w Banku wysokości ………………………………… i wypłatą w dniu……………………….. pierwszej transzy tego kredytu,
wnoszę o wypłatę 200 zł na zasadach określonych w regulaminie akcji promocyjnej „BONUS 200 zł”. Pieniądze proszę przekazać na mój
rachunek bankowy prowadzony w …………………………………………………………
nr………………………………………………………………………………….

Data:
Czytelny podpis:
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Załącznik nr 2 do
Regulaminu akcji promocyjnej „BONUS 200 ZŁ”

……………………………………………………
(imię i nazwisko)
………………………………………………….
( adres zameldowania )
…………………………………………………

Administratorem danych osobowych wskazanych w niniejszym formularzu jest TIMES.A. z siedzibą w Warszawie, 04-190
Warszawa, ul. Jubilerska 10, NIP 526-10-04-620. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu przekazania nagrody,
przygotowania przez TIME SA informacji o wysokości przychodu powstałego na skutek otrzymania nagrody, a także w celu
archiwizacyjnym. Podanie danych osobowych w zakresie określonym w formularzu PIT –8C jest obowiązkowe. Obowiązek podania
niniejszych danych wynika z ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, ze
zm.). Informujemy o przysługującym prawie dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich poprawiania.

Data:
Czytelny podpis:
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