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REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ „Pakiet 7200” 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Organizatorem Sprzedaży Premiowej (dalej jako „Sprzedaż Premiowa”) jest NOTUS Finanse S.A.               

z siedzibą w Warszawie (02-566), ul. Puławska 2, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000324689, NIP 525-228-65-

47, kapitał zakładowy 500.000,00 PLN w całości opłacony (dalej „Organizator”). 

2. Fundatorem Nagród, o których mowa w Regulaminie, jest Organizator. 

3. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Rozpoczyna się 1 kwietnia  

2021 r. i trwa do dnia 31 marca 2022 r. 

4. W Sprzedaży Premiowej może uczestniczyć osoba, która spełni wszystkie niżej wymienione 

warunki (Uczestnik):  

a. nabycie Nieruchomości od Dewelopera współpracującego w ramach Sprzedaży Premiowej 

z Organizatorem,  

b. spełnienie przez Uczestnika warunków do nabycia Nagrody określonych w niniejszym 

Regulaminie. 

c. wypełnienie i podpisanie właściwych Oświadczeń stanowiących załączniki nr 1a-5a, 6, 7 do 

niniejszego Regulaminu w zależności od rodzaju Nagrody. 

5. Niniejsza Sprzedaż Premiowa stanowi kontynuację promocji, która trwała w okresie od 1 kwietnia 

2020 r. do 31 marca 2021 r. Uprawnienia i obowiązku Uczestników dotychczasowej promocji 

pozostają bez zmian. 

6. Nagrodę w Sprzedaży Premiowej stanowią: 

a. Ubezpieczenie na życie – opisane w załączniku nr 1 „Ubezpieczenie na życie”, 

b. Ubezpieczenie mienia – opisane w załączniku nr 2 „Bezpieczne M”, 

c. Karta przedpłacona – opisana w załączniku nr 3 „Dopłata do M”, 

d. Karta przedpłacona – opisana w załączniku nr 4 „Zwrot za refinansowanie kredytu”, 

e. Karta przedpłacona – opisana w załączniku nr 5 „Zwrot za Ubezpieczenie na życie” 

7. Wszystkie załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią jego integralną część. 

 

§ 2. DEFINICJE 

 

Użyte w Regulaminie terminy, oznaczają:  

a. Dedykowany Specjalista/Ekspert Finansowy – dedykowana przez Organizatora osoba fizyczna 

prowadząca działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa finansowego, współpracująca z 

Organizatorem na podstawie umowy agencyjnej. 

b. Deweloper – podmiot gospodarczy współpracujący w ramach niniejszej Sprzedaży Premiowej z 

Organizatorem, zajmujący się w sposób zawodowy realizacją inwestycji, który w ramach 

prowadzonej działalności gospodarczej na podstawie umowy deweloperskiej, zobowiązuje się do 

ustanowienia prawa, w tym ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia 

własności tego lokalu na nabywcę, albo do przeniesienia na nabywcę własności nieruchomości 

zabudowanej domem jednorodzinnym lub użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i 

własności domu jednorodzinnego na niej posadowionego stanowiącego odrębną nieruchomość i 

przeniesienia tego prawa na Uczestnika, który jest nabywcą. 

c. Kredyt – kredyt hipoteczny, kredyt refinansowany, kredyt konsolidacyjny lub pożyczka hipoteczna 

udzielona na podstawie umowy kredytowej zawartej za pośrednictwem Organizatora pomiędzy 

Uczestnikiem a bankiem, którego oferta jest dostępna w placówkach Organizatora,                                           

z zastrzeżeniem, że minimalna wartość Kredytu wynikająca z umowy musi wynosić co najmniej 

200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych, 00/100) i zaciągnięty kredyt/pożyczka nie będą 
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związane z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową Uczestnika, jeśli ten takową 

prowadzi.  

d. Uczestnik – osoba lub osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które 

spełniły warunki określone w niniejszym Regulaminie, w szczególności w § 1 ust. 5 i załącznikach.  

e. Nagroda – świadczenie lub świadczenia Organizatora na rzecz Uczestnika przyznawane w 

ramach  Sprzedaży Premiowej określone wraz z indywidualnymi warunkami ich przyznania w 

załącznikach. 

f. Nieruchomość – grunt niezabudowany, zabudowana nieruchomość gruntowa, prawo odrębnej 

własności lokalu, użytkowanie wieczyste lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, które 

Uczestnik Sprzedaży Premiowej nabędzie u Dewelopera i zostanie sfinansowana Kredytem 

udzielonym na podstawie umowy kredytowej zawartej za pośrednictwem Organizatora. 

g. Osoba Bliska Dedykowanego Eksperta/Specjalisty Finansowego  - osoba pozostającymi z 

Dedykowanym Ekspertem/Specjalistą Finansowym w relacji małżeńskiej, rodzicielskiej, będąca 

jego krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia włącznie lub osoba pozostająca z nim w 

stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli lub będąca jego partnerem życiowym.  

h. Nierezydenci - Osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania za granicą oraz osoby prawne 

mające siedzibę za granicą, a także inne podmioty mające siedzibę za granicą, posiadające 

zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu; znajdujące się za granicą 

oddziały, przedstawicielstwa i przedsiębiorstwa utworzone przez rezydentów, a także obce 

przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i inne obce przedstawicielstwa oraz misje 

specjalne i organizacje międzynarodowe, korzystające z immunitetów i przywilejów 

dyplomatycznych lub konsularnych. 

 

§ 3. PRZEDMIOT SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 

 

Zakresem Sprzedaży Premiowej objęte są Nieruchomości w inwestycjach Deweloperów, finansowane 

Kredytem, który Uczestnik uzyskał w ramach usługi pośrednictwa finansowego Organizatora.  

 

§ 4. WARUNKI OTRZYMANIA NAGRODY 

 

1. Warunkiem otrzymania Nagrody przez Uczestnika jest spełnienie indywidualnych warunków 

określonych w załącznikach nr 1-5 do niniejszego Regulaminu. 

2. Jeżeli do Kredytu przystępuje więcej niż jedna osoba – Nagroda, o której mowa w § 1 ust. 8, zostanie 

wydana tylko jednemu Uczestnikowi (tzw. „Beneficjent Nagrody”), wskazanemu przez wszystkich 

Uczestników w formularzu odbioru Nagrody, wypełnionemu po uruchomieniu Kredytu (załącznik nr 

6). 

3. W Sprzedaży Premiowej nie mogą brać udziału: Nierezydenci, Dedykowani Eksperci/Specjaliści 

Finansowi  ani ich Osoby Bliskie. W Sprzedaży Premiowej nie mogą również brać udziału osoby, 

które na mocy umowy cywilnoprawnej współpracują, bądź świadczą na rzecz Organizatora inne 

usługi. 

4. Uczestnik nie ma możliwości wyboru pomiędzy Nagrodą w postaci określonej w załącznikach,                        

a oznaczoną równowartością pieniężną. 

5. Organizator zobowiązuje się do umożliwienia Uczestnikowi odbioru Nagrody w określonym przez 

Organizatora miejscu i czasie. Organizator nie ponosi ryzyka braku możliwości odbioru Nagrody 

przez Uczestnika.  

6. Uczestnik nie ma prawa do przeniesienia uprawnień z tytułu Nagrody na inną osobę. 

7. Każdorazowo warunkiem otrzymania Nagrody przez Uczestnika/-ków jest doręczenie 

Organizatorowi prawidłowo wypełnionego i podpisanego Oświadczenia Uczestnika o zapoznaniu 

się z Regulaminem Sprzedaży Premiowej „Pakiet 7200” (załącznik nr 7). 

8. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestników na zasadach i w zakresie określonym 

w klauzulach informacyjnych stanowiących element oświadczeń o przekazaniu danych w związku 
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z chęcią uczestnictwa w Sprzedaży Premiowej, odpowiednio załączniki nr 1a, 2a, 3a, 4a oraz 5a do 

niniejszego Regulaminu. Podanie danych osobowych w związku z uczestnictwem w Sprzedaży 

Premiowej jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia w niej udziału. 

 

§ 5. REKLAMACJE 

 

1. Wszelkie reklamacje i zażalenia związane z realizacją Sprzedaży Premiowej powinny być 

kierowane pisemnie pod adresem: NOTUS Finanse S.A. ul. Puławska 2, 00-566 Warszawa, 

z dopiskiem „Reklamacja” lub na adres e-mail: reklamacje@notus.pl. 

2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres osoby zgłaszającej reklamację, 

dane kontaktowe (telefon bądź adres e-mail) oraz opis i wskazanie przyczyny reklamacji. 

3. Uczestnik może złożyć reklamację związaną z realizacją Sprzedaży Premiowej w każdym czasie, 

lecz nie później niż w ciągu 30 (słownie: trzydziestu) dni: 

a) od dnia odebrania Nagrody od Organizatora, albo  

b) od dnia bezskutecznego upływu terminu 60 (słownie: sześćdziesięciu) dni na przekazanie 

Uczestnikowi Nagrody przez Organizatora. 

4. Odpowiedź na reklamacje, w zależności od charakteru sprawy, zostanie udzielona przez 

Organizatora pisemnie, telefonicznie, ustnie lub w formie elektronicznej, bez zbędnej zwłoki, jednak 

nie później niż w terminie 30 dni (słownie: trzydziestu) od daty otrzymania reklamacji, a w sytuacjach 

szczególnie skomplikowanych nie później niż w terminie 60 (słownie: sześćdziesięciu) dni.  

5. O przedłużeniu terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz o przyczynie przedłużenia, Uczestnik 

zostanie poinformowany przez Organizatora w podstawowym terminie na złożenie reklamacji, tj. w 

terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni. 

 

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia rozpoczęcia Sprzedaży Premiowej określonej w § 1 ust. 3 

2. Udział w Sprzedaży Premiowej jest dobrowolny, przystępując do Sprzedaży Premiowej, Uczestnik 

oświadcza, że wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu. Regulamin dostępny jest    

w biurach Organizatora. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uzyskanie przez Uczestnika negatywnej decyzji 

kredytowej ani za fakt wyrażonej przez bank odmowy zawarcia umowy o Kredyt, pomimo 

uprzedniego przedstawienia przez Organizatora oferty Kredytu wraz z szacunkowym policzeniem 

zdolności kredytowej Uczestnika.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w trakcie trwania Sprzedaży Premiowej, 

jeżeli nie spowoduje to pogorszenia warunków uczestnictwa w Sprzedaży Premiowej.  

5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zawieszenia Sprzedaży Premiowej w każdym 

czasie, bez podania przyczyny, po uprzednim zamieszczeniu informacji o dokładnej dacie 

odwołania lub zawieszenia Sprzedaży Premiowej w siedzibie Organizatora. 

6. Wszelkie materiały reklamowe i promocyjne dotyczące niniejszej Sprzedaży Premiowej mają 

charakter wyłącznie informacyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego 

Regulaminu. 

7. Organizator jest odpowiedzialny za przeprowadzenie niniejszej Sprzedaży Premiowej i jej 

prawidłowy przebieg. 

8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa. 

9. Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona wszystkim potencjalnym Uczestnikom 

Sprzedaży Premiowej w siedzibie Organizatora. 

10. W przypadku nie przystąpienia lub odstąpienia przez Uczestnika od umowy Kredytu, Uczestnik 

Sprzedaży Premiowej traci prawo do Nagrody i jest zobowiązany do zwrotu wartości Nagrody 

poprzez wpłatę jej równowartości w terminie 14 dni (słownie: czternaście) od przekazania przez 

mailto:reklamacje@notus.pl


4 

 

Organizatora informacji o konieczności zwrotu wraz z podaniem kwoty na rachunek bankowy 

Organizatora: 

 

mBank S.A. 29 1140 1010 0000 5291 0100 1001 



 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Sprzedaży Premiowej „Pakiet 7200” 

 
 

„Ubezpieczenie na życie” 
 
Ubezpieczenie na życie to opłacona przez Organizatora roczna składka indywidualnego terminowego 
ubezpieczenia na życie „Ochrona+” (kod: TMR4), na sumę nie wyższą niż kwota Kredytu, zawarta na 
okres nie krótszy niż 15 lat i ze składką roczną nie wyższą niż 3.000,00 zł brutto (słownie: trzy tysiące 
złotych brutto), oferowana przez Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w 
Warszawie, nr wpisu KRS 0000647311.  
Ogólne Warunki indywidualnego terminowego Ubezpieczenia na życie oraz umów dodatkowych 
dostępne są na stronie https://www.nn.pl. 
Nagroda dedykowana jest głównemu kredytobiorcy. 

 
Nagroda przysługuje Uczestnikowi, który spełni wszystkie niżej wskazane warunki: 

a. zawarł umowę rezerwacyjną/deweloperską/przedwstępną dotyczącą zakupu Nieruchomości u 
współpracującego Dewelopera,  

b. zawarł umowę Kredytu za pośrednictwem Organizatora na zakup Nieruchomości, niezwiązaną 
z prowadzoną działalnością gospodarczą w okresie trwania Sprzedaży Premiowej (o ile 
Uczestnik prowadzi działalność gospodarczą), 

c. zawarł wyżej wskazaną polisę Ubezpieczenia na życie z Nationale-Nederlanden Towarzystwo 
Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna za pośrednictwem Organizatora (z sumą ubezpieczenia 
nie wyższą niż kwota Kredytu), 

d. przystąpił do Sprzedaży Premiowej, zaakceptował warunki niniejszego Regulaminu oraz 
wypełnił oświadczenia stanowiące załącznik nr 1a, 6 i 7 do niniejszego Regulaminu. 
 

Przekazanie Nagrody: 
a. Organizator jest zobowiązany do wniesienia opłaty za roczną składkę w ramach Ubezpieczenia 

na życie w terminie nie dłuższym niż 7 (słownie: siedem) dni roboczych, licząc od dnia spełnienia 
warunków określonych w Regulaminie. 

b. Jeśli Uczestnik przed upływem terminu określonego w § 1 ust. 3 odstąpi lub zrezygnuje z 
Kredytu uznaje się, że nie zostały spełnione warunki potrzebne do przyznania Nagrody.  

c. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną decyzję Towarzystwa 
Ubezpieczeniowego Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka 
Akcyjna polegającą na odmowie objęcia Uczestnika ochroną ubezpieczeniową z przyczyn 
niezależnych od Organizatora. 

d. W kwestiach podatkowych zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 
  

https://www.nn.pl/


 

 

Załącznik nr 1a do Regulaminu Sprzedaży Premiowej „Pakiet 7200” 

 
_____________________________ 

(miejscowość, data) 
 

OŚWIADCZENIE O PRZEKAZANIU DANYCH W ZWIĄZKU Z CHĘCIĄ UCZESTNICTWA W 
SPRZEDAŻY PREMIOWEJ „UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE”  

 
Przekazuję niniejszym swoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do wykonania Regulaminu 

Sprzedaży Premiowej w związku z chęcią uczestnictwa w Sprzedaży Premiowej: 

 

Imię, nazwisko:………………………………………………………. 

Data i miejsce urodzenia: ……………………………………… 

Nr PESEL: …………………………………………………………….. 

Adres zamieszkania*: …………………………………………… 

Obywatelstwo*1: …………………………………………………… 

Urząd Skarbowy*: ……………………………………………….. 

Numer telefonu lub adres mailowy**2: ……………………… 

Nr Polisy ubezpieczeniowej: ……………………………………….. 

Nazwa Towarzystwa Ubezpieczeniowego, z którym zawarta została Polisa ubezpieczeniowa: 

………………………………………………………………………. 

Imię i nazwisko Specjalisty finansowego/Eksperta Finansowego Organizatora, za pośrednictwem 

którego doszło do zawarcia Polisy ubezpieczeniowej: 

……………………………………………………………………….. 

Data zawarcia umowy rezerwacyjnej/deweloperskiej/ przedwstępnej umowy sprzedaży: 
 
………………………………………………………………………. 

Imię i nazwisko Specjalisty finansowego/Eksperta Finansowego Organizatora, za pośrednictwem 

którego złożono wniosek kredytowy: ………………………………………………………………………. 

Data zawarcia umowy kredytowej: ………………………………………………………………………. 

Nazwa Banku, w którym zawarto umowę kredytową, za pośrednictwem Organizatora: 

………………………………………………………………………. 

Imię i nazwisko Specjalisty finansowego/Eksperta Finansowego Organizatora, za pośrednictwem 

którego doszło do zawarcia umowy kredytowej: 

………………………………………………………………………. 

Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że wyżej podane dane podane przeze mnie są zgodne z prawdą. 

 

 _______________________________ 

(podpis oświadczającego) 

 

_______________________________ 
(podpis przyjmującego oświadczenie)  

 
1 * Podanie danych jest niezbędne dla celów podatkowych.  
2 ** Podanie danych jest niezbędne w celu przekazania informacji o dacie i miejscu odbioru Nagrody. 



 

 

O Ś W I A D C Z E N I E  

1. Otrzymałam/em Informację o zasadach składania Reklamacji w NOTUS Finanse S.A. w sprawie 

świadczonych usług oraz akceptuję jego treść.  

2. Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Sprzedaży Premiowej i akceptuję jego warunki. 

¨ TAK ¨ NIE  ***3 

 

data i podpis  

K L A U Z U L A  
w sprawie przetwarzania danych osobowych przez NOTUS Finanse S.A. 

Administrator 
danych  

Administratorem danych jest NOTUS Finanse S.A. z siedzibą w Warszawie (02-566), przy 
ul. Puławskiej 2. 

Dane 
kontaktowe 

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: iod@notus.pl, pod 
numerem telefonu +48 (22) 596 39 62, +48 (22) 596 39 63 lub pisemnie (adres siedziby 
administratora).  
U administratora danych osobowych wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym 
można się skontaktować poprzez email: iod@notus.pl, pod numerem telefonu +48 (22) 596 
39 62, +48 (22) 596 39 63lub pisemnie (adres siedziby administratora). Z inspektorem 
ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących 
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem 
danych. 

Cele 
przetwarzania 
oraz podstawa 
prawna 
przetwarzania 

Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celu: 

• przeprowadzenia Sprzedaży Premiowej, w tym powiadomienia Uczestników o 
otrzymaniu Nagrody oraz wydania Nagrody – podstawą prawną przetwarzania jest 
prawnie uzasadniony interes Organizatora polegający na niezbędności 
przetwarzania dla przeprowadzenia Sprzedaży Premiowej zgodnie z 
postanowieniami Regulaminu Sprzedaży Premiowej; 

• realizacji obowiązków Organizatora wynikających z przepisów prawa, w 
szczególności przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości – podstawą 
prawną przetwarzania jest niezbędność do  wypełnienia obowiązków prawnych 
ciążących na Organizatorze; 

• rozpatrywania ewentualnych skarg bądź reklamacji – podstawą prawną 
przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Organizatora  polegający na 
niezbędności przetwarzania dla rozpatrywania skarg i reklamacji Uczestników 
Regulaminu Sprzedaży Premiowej. 

Okres przez 
który dane będą 
przechowywane 

Dane Uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej 
określonych celów, z uwzględnieniem spoczywających na Organizatorze obowiązków 
przechowywania dokumentacji wynikających z przepisów prawa, w tym prawa 
rachunkowego. 

Odbiorcy 
danych 

Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na 
zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT, czy agencjom marketingowym – przy 
czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie 
zgodnie z poleceniami administratora. 

Prawa osoby, 
której dane 
dotyczą 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.  
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka 
prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, ze względu na Pani/Pana 
szczególną sytuację. 
Pani/Panu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się 
ochroną danych osobowych - w szczególności w państwie członkowskim UE Uczestnika 
zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia -  gdy 
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy 
Rozporządzenia 2016/679. W Polsce takim organem nadzorczym jest Prezes Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych.  

 
3*** Należy zaznaczyć odpowiednie pole znakiem X. 
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W celu realizacji powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. 
Można to zrobić np. przesyłając stosowny wniosek na adres siedziby administratora danych 
lub mailowo na adres zgoda@notus.pl, bądź kontaktując się z jego przedstawicielem. 

Informacja o 
dobrowolności 
podania danych 

Podanie danych w związku z uczestnictwem w Sprzedaży Premiowej jest dobrowolne, ale 
konieczne do jej wykonywania. Bez podania tych danych nie może Pani/Pan wziąć udziału 
w Sprzedaży Premiowej. 

  



 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu Sprzedaży Premiowej „Pakiet 7200”  

„Bezpieczne M” 

Ubezpieczenie mienia obejmuje opłacenie pierwszej rocznej składki ubezpieczenia Nieruchomości do 
kwoty 200,00 zł (słownie: dwieście złotych), zawartego za pośrednictwem Organizatora, w części 
dotyczącej murów nieruchomości mieszkalnej od ognia i innych zdarzeń losowych. 

 
Nagroda przysługuje Uczestnikowi, który spełni wszystkie niżej wskazane warunki: 

a. zawarł umowę rezerwacyjną/deweloperską/przedwstępną dotyczącą zakupu 
Nieruchomości u współpracującego Dewelopera, 

b. w okresie trwania Sprzedaży Premiowej zawarł umowę Kredytu na zakup Nieruchomości za 
pośrednictwem Organizatora, niezwiązaną z prowadzoną działalnością gospodarczą (o ile 
Uczestnik prowadzi działalność gospodarczą),  

c. zawarł polisę ubezpieczenia nieruchomości za pośrednictwem Organizatora, 
d. przystąpił do Sprzedaży Premiowej, zaakceptował warunki niniejszego Regulaminu oraz 

wypełnił oświadczenia stanowiące załącznik nr 2a, 6 i 7 do niniejszego Regulaminu.  
 
Dodatkowe informacje: 

a. Organizator jest zobowiązany do wniesienia opłaty w terminie nie dłuższym niż 7 (słownie: 
siedem) dni roboczych, licząc od dnia spełnienia warunków określonych w Regulaminie 
oraz niniejszym załączniku. 

b. Uczestnik jest zobowiązany do pokrycia pozostałej części składki, nieopłaconej przez 
Organizatora. 

c. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że niepokrycie w całości składki może skutkować 
zerwaniem polisy. 

d. W przypadku nie przystąpienia lub odstąpienia przez Uczestnika od umowy ubezpieczenia 
Nieruchomości, Uczestnik traci prawo do tej Nagrody i jest zobowiązany do zwrotu jej 
wartości poprzez wpłatę jej równowartości w terminie 14 dni (słownie: czternaście) od 
przekazania przez Organizatora informacji o konieczności zwrotu wraz z podaniem kwoty 
na rachunek bankowy Organizatora: mBank S.A. 29 1140 1010 0000 5291 0100 1001. 

e. Jeśli Uczestnik przed upływem terminu określonego w § 1 ust. 3 odstąpi lub zrezygnuje                
z Kredytu uznaje się, że nie zostały spełnione warunki potrzebne do przyznania Nagrody.  

f. W kwestiach podatkowych zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy 
prawa. 
 

 
  



 

 

Załącznik nr 2a do Regulaminu Sprzedaży Premiowej „Pakiet 7200” 
 
 

_____________________________ 
(miejscowość, data) 

 
 

OŚWIADCZENIE O PRZEKAZANIU DANYCH W ZWIĄZKU Z CHĘCIĄ UCZESTNICTWA W 
SPRZEDAŻY PREMIOWEJ „BEZPIECZNE M” 

 
Przekazuję niniejszym swoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do wykonania Regulaminu 

Sprzedaży Premiowej w związku z chęcią uczestnictwa w Sprzedaży Premiowej: 

Imię, nazwisko:………………………………………………………. 

Nr PESEL: …………………………………………………………….. 

Numer telefonu lub adres mailowy**4: ……………………… 

Nr Polisy ubezpieczeniowej: ……………………………………….. 

Nazwa Towarzystwa Ubezpieczeniowego, z którym zawarta została Polisa ubezpieczeniowa: 

………………………………………………………………………. 

Imię i nazwisko Specjalisty finansowego/Eksperta finansowego Organizatora, za pośrednictwem 

którego doszło do zawarcia Polisy ubezpieczeniowej: 

……………………………………………………………………….. 

Data zawarcia umowy rezerwacyjnej/deweloperskiej/ przedwstępnej umowy sprzedaży: 
………………………………………………………………………. 

Imię i nazwisko Specjalisty finansowego/Eksperta finansowego Organizatora, za pośrednictwem 

którego złożono wniosek kredytowy: ………………………………………………………………………. 

Data zawarcia umowy kredytowej: ………………………………………………………………………. 

Nazwa Banku, w którym zawarto umowę kredytową, za pośrednictwem Organizatora: 

………………………………………………………………………. 

Imię i nazwisko Specjalisty finansowego/Eksperta finansowego Organizatora, za pośrednictwem 

którego doszło do zawarcia umowy kredytowej: 

………………………………………………………………………. 

 

Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że wyżej podane dane podane przeze mnie są zgodne z prawdą. 

 

 ______________________________ 

(podpis oświadczającego) 

 
 

_______________________________ 
(podpis przyjmującego oświadczenie) 

  

 
4 ** Podanie danych jest niezbędne w celu przekazania informacji o dacie i miejscu odbioru Nagrody. 



 

 

O Ś W I A D C Z E N I E  

1. Otrzymałam/em Informację o zasadach składania Reklamacji w NOTUS Finanse S.A. w 

sprawie świadczonych usług oraz akceptuję jego treść.  

2. Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Sprzedaży Premiowej i akceptuję jego 

warunki. 

¨ TAK ¨ NIE  ***5 

 

data i podpis  

K L A U Z U L A   
w sprawie przetwarzania danych osobowych przez NOTUS Finanse S.A. 

Administrator 
danych  

Administratorem danych jest NOTUS Finanse S.A. z siedzibą w Warszawie (02-566), przy 
ul. Puławskiej 2. 

Dane 
kontaktowe 

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: iod@notus.pl, pod 
numerem telefonu +48 (22) 596 39 62, +48 (22) 596 39 63 lub pisemnie (adres siedziby 
administratora).  
U administratora danych osobowych wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym 
można się skontaktować poprzez email: iod@notus.pl, pod numerem telefonu +48 (22) 596 
39 62, +48 (22) 596 39 63lub pisemnie (adres siedziby administratora). Z inspektorem 
ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących 
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem 
danych. 

Cele 
przetwarzania 
oraz podstawa 
prawna 
przetwarzania 

Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celu: 

• przeprowadzenia Sprzedaży Premiowej, w tym powiadomienia Uczestników o 
otrzymaniu Nagrody oraz wydania Nagrody – podstawą prawną przetwarzania jest 
prawnie uzasadniony interes Organizatora polegający na niezbędności 
przetwarzania dla przeprowadzenia Sprzedaży Premiowej zgodnie z 
postanowieniami Regulaminu Sprzedaży Premiowej; 

• realizacji obowiązków Organizatora wynikających z przepisów prawa, w 
szczególności z zakresu rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest 
niezbędność do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze; 

• rozpatrywania ewentualnych skarg bądź reklamacji – podstawą prawną 
przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Organizatora  polegający na 
niezbędności przetwarzania dla rozpatrywania skarg i reklamacji Uczestników 
Regulaminu Sprzedaży Premiowej. 

Okres przez 
który dane będą 
przechowywane 

Dane Uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej 
określonych celów, z uwzględnieniem spoczywających na Organizatorze obowiązków 
przechowywania dokumentacji wynikających z przepisów prawa, w tym prawa 
rachunkowego. 

Odbiorcy 
danych 

Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na 
zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT, czy agencjom marketingowym – przy 
czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie 
zgodnie z poleceniami administratora. 

Prawa osoby, 
której dane 
dotyczą 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.  
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka 
prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, ze względu na Pani/Pana 
szczególną sytuację. 
Pani/Panu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się 
ochroną danych osobowych - w szczególności w państwie członkowskim UE Uczestnika 
zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia -  gdy 
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy 
Rozporządzenia 2016/679. W Polsce takim organem nadzorczym jest Prezes Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych.  

 
5*** Należy zaznaczyć odpowiednie pole znakiem X. 

mailto:iod@notus.pl


 

 

W celu realizacji powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. 
Można to zrobić np. przesyłając stosowny wniosek na adres siedziby administratora danych 
lub mailowo na adres zgoda@notus.pl, bądź kontaktując się z jego przedstawicielem. 

Informacja o 
dobrowolności 
podania danych 

Podanie danych w związku z uczestnictwem w Sprzedaży Premiowej jest dobrowolne, ale 
konieczne do jej wykonywania. Bez podania tych danych nie może Pani/Pan wziąć udziału 
w Sprzedaży Premiowej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 3 do Regulaminu Sprzedaży Premiowej „Pakiet 7200” 

 

„Dopłata do M” 

Dopłata do M na karcie przedpłaconej (prepaid) to rodzaj karty bankowej funkcjonującej na zasadzie 
„pay before”, zasilonej kwotą pieniężną równą 1,0% wartości uzyskanego Kredytu gotówkowego netto. 

 
Nagroda przysługuje Uczestnikowi, który spełni wszystkie niżej wskazane warunki: 

a. za pośrednictwem Organizatora zawarł umowę kredytu hipotecznego na kwotę minimum 
200.000,00 zł (zgodnie z definicją kredytu wskazaną w § 2 lit. c Regulaminu) na zakup 
Nieruchomości nabytej u współpracującego Dewelopera.  

b. W okresie trwania Sprzedaży Premiowej oraz w ciągu 12 miesięcy od dnia wypłaty kredytu 
hipotecznego lub wypłaty pierwszej transzy (liczy się zdarzenie, które nastąpi wcześniej), o 
którym mowa w lit. a, za pośrednictwem tego samego Eksperta/Specjalisty finansowego zawarł 
umowę o kredyt gotówkowy na kwotę minimum 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). W 
przypadku zerwania stosunku współpracy Eksperta/Specjalisty Finansowego z Organizatorem, 
Dyrektor Oddziału, w którym wniosek o kredyt hipoteczny był procesowany, wyznaczy 
dedykowanego Eksperta/Specjalistę finansowego do współpracy z Klientem,  

c. zaakceptował regulamin Karty przedpłaconej (prepaid) dostępny pod adresem:  
https://www.mbank.pl/pdf/msp-korporacje/obsluga-biezaca/regulamin-indywidualnych-kart-
przedplaconych-obowiazujacy-od-17-12-2018-pl.pdf 

d. przystąpił do Sprzedaży Premiowej, zaakceptował warunki niniejszego Regulaminu oraz 
wypełnił oświadczenia stanowiące załącznik nr 3a, 6 i 7 do niniejszego Regulaminu. 
 

Przekazanie Nagrody: 
a. Organizator jest zobowiązany do przekazania Uczestnikowi Karty przedpłaconej w terminie nie 

dłuższym niż 60 (słownie: sześćdziesiąt) dni, licząc od dnia spełnienia warunków Sprzedaży 
Premiowej. 

b. Jeśli Uczestnik przed upływem terminu określonego w § 1 ust. 3 odstąpi lub zrezygnuje z 
Kredytu uznaje się, że nie zostały spełnione warunki potrzebne do przyznania Nagrody.  

c. O możliwej dacie i miejscu odbioru Nagrody Uczestnik zostanie poinformowany telefonicznie 
lub poprzez e-mail. W sytuacji, gdy dostarczenie Nagrody będzie niemożliwe w proponowanym 
przez Organizatora terminie z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, Uczestnik i Organizator 
uzgodnią wspólnie nowy termin odbioru Nagrody. 

d. Uczestnik potwierdzi odbiór Nagrody podpisując potwierdzenie odbioru Nagrody.  
e. Karta przedpłacona zostaje aktywowana w okresie 3 (słownie: trzech) dni od telefonicznego 

potwierdzenia odebrania Karty przedpłaconej przez Uczestnika. 
f. Jeżeli Uczestnik otrzymuje inne Nagrody (Nagrody pieniężne) w formie Karty przedpłaconej to 

są one sumowane tak, że Uczestnik otrzyma jedną Kartę przedpłaconą zasiloną kwotą 
stanowiącą sumę Nagród, a podatek o którym mowa w pkt g, zostanie rozliczony od sumy tych 
Nagród. 

g. W kwestiach podatkowych zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 
  

https://www.mbank.pl/pdf/msp-korporacje/obsluga-biezaca/regulamin-indywidualnych-kart-przedplaconych-obowiazujacy-od-17-12-2018-pl.pdf
https://www.mbank.pl/pdf/msp-korporacje/obsluga-biezaca/regulamin-indywidualnych-kart-przedplaconych-obowiazujacy-od-17-12-2018-pl.pdf


 

 

Załącznik nr 3a do Regulaminu Sprzedaży Premiowej „Pakiet 7200” 
 

_____________________________ 
(miejscowość, data) 

 
 

OŚWIADCZENIE O PRZEKAZANIU DANYCH W ZWIĄZKU Z CHĘCIĄ UCZESTNICTWA W 
SPRZEDAŻY PREMIOWEJ „DOPŁATA DO M”  

 
Przekazuję niniejszym swoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do wykonania Regulaminu 

Sprzedaży Premiowej w związku z chęcią uczestnictwa w Sprzedaży Premiowej: 

 

Imię, nazwisko:………………………………………………………. 

Nr PESEL: …………………………………………………………….. 

Adres zamieszkania*: …………………………………………… 

Obywatelstwo*6: …………………………………………………… 

Urząd Skarbowy*: ……………………………………………….. 

Numer telefonu lub adres mailowy**7: ……………………… 

Data zawarcia umowy kredytu gotówkowego: 

………………………………………………………………………. 

Data wypłaty kredytu hipotecznego na zakup nieruchomości zawartego za pośrednictwem 

Organizatora:…………………………… 

Nazwa Banku, w którym zawarto umowę kredytową, za pośrednictwem Organizatora 

………………………………………………………………………. 

Imię i nazwisko Specjalisty finansowego/Eksperta finansowego Organizatora za pośrednictwem którego 

doszło do zawarcia umowy kredytowej: ………………………………………………………………………. 

 

Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że wyżej podane dane podane przeze mnie są zgodne z prawdą.  

Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że zapoznałam/łem się i akceptuję regulamin Karty przedpłaconej 

(prepaid) dostępny pod adresem: https://www.mbank.pl/pdf/msp-korporacje/obsluga-

biezaca/regulamin-indywidualnych-kart-przedplaconych-obowiazujacy-od-17-12-2018- 

 

______________________________ 

(podpis oświadczającego) 

 
_______________________________ 

(podpis przyjmującego oświadczenie 

 

 

 

 

 
6 * Podanie danych jest niezbędne dla celów podatkowych.  
7 ** Podanie danych jest niezbędne w celu przekazania informacji o dacie i miejscu odbioru Nagrody. 

https://www.mbank.pl/pdf/msp-korporacje/obsluga-biezaca/regulamin-indywidualnych-kart-przedplaconych-obowiazujacy-od-17-12-2018-pl.pdf
https://www.mbank.pl/pdf/msp-korporacje/obsluga-biezaca/regulamin-indywidualnych-kart-przedplaconych-obowiazujacy-od-17-12-2018-pl.pdf


 

 

O Ś W I A D C Z E N I E  

1. Otrzymałam/em Informację o zasadach składania Reklamacji w NOTUS Finanse S.A. w 

sprawie świadczonych usług oraz akceptuję jego treść.  

2. Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Sprzedaży Premiowej i akceptuję jego 

warunki. 

¨ TAK ¨ NIE  ***8 

 

data i podpis  

K L A U Z U L A   
w sprawie przetwarzania danych osobowych przez NOTUS Finanse S.A. 

Administrator 
danych  

Administratorem danych jest NOTUS Finanse S.A. z siedzibą w Warszawie (02-566), przy 
ul. Puławskiej 2. 

Dane 
kontaktowe 

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: iod@notus.pl, pod 
numerem telefonu +48 (22) 596 39 62, +48 (22) 596 39 63 lub pisemnie (adres siedziby 
administratora).  
U administratora danych osobowych wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym 
można się skontaktować poprzez email: iod@notus.pl, pod numerem telefonu +48 (22) 596 
39 62, +48 (22) 596 39 63lub pisemnie (adres siedziby administratora). Z inspektorem 
ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących 
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem 
danych. 

Cele 
przetwarzania 
oraz podstawa 
prawna 
przetwarzania 

Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celu: 

• przeprowadzenia Sprzedaży Premiowej, w tym powiadomienia Uczestników o 
otrzymaniu Nagrody oraz wydania Nagrody – podstawą prawną przetwarzania jest 
prawnie uzasadniony interes Organizatora polegający na niezbędności 
przetwarzania dla przeprowadzenia Sprzedaży Premiowej zgodnie z 
postanowieniami Regulaminu Sprzedaży Premiowej; 

• realizacji obowiązków Organizatora wynikających z przepisów prawa, w 
szczególności przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości – podstawą 
prawną przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązków prawnych 
ciążących na Organizatorze 

• rozpatrywania ewentualnych skarg bądź reklamacji – podstawą prawną 
przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Organizatora  polegający na 
niezbędności przetwarzania dla rozpatrywania skarg i reklamacji Uczestników 
Regulaminu Sprzedaży Premiowej. 

Okres przez 
który dane będą 
przechowywane 

Dane Uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej 
określonych celów, z uwzględnieniem spoczywających na Organizatorze obowiązków 
przechowywania dokumentacji wynikających z przepisów prawa, w tym prawa 
rachunkowego. 

Odbiorcy 
danych 

W sytuacji przyznania Nagrody Pani/Pana dane osobowe zostaną przekazane do mBank 
S.A. w celu wyrobienia dla Pani/Pana karty przedpłaconej. Pani/Pana dane mogą być 
przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. 
dostawcom usług IT, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z 
administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora. 

Prawa osoby, 
której dane 
dotyczą 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.  
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka 
prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, ze względu na Pani/Pana 
szczególną sytuację.  
Pani/Panu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się 
ochroną danych osobowych - w szczególności w państwie członkowskim UE Uczestnika 
zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia -  gdy 
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy 
Rozporządzenia 2016/679. W Polsce takim organem nadzorczym jest Prezes Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych.  

 
8*** Należy zaznaczyć odpowiednie pole znakiem X. 

mailto:iod@notus.pl


 

 

W celu realizacji powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. 
Można to zrobić np. przesyłając stosowny wniosek na adres siedziby administratora danych 
lub mailowo na adres zgoda@notus.pl, bądź kontaktując się z jego przedstawicielem. 

Informacja o 
dobrowolności 
podania danych 

Podanie danych w związku z uczestnictwem w Sprzedaży Premiowej jest dobrowolne, ale 
konieczne do jej wykonywania. Bez podania tych danych nie może Pani/Pan wziąć udziału 
w Sprzedaży Premiowej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 4 do Regulaminu Sprzedaży Premiowej „Pakiet 7200” 

 

„Zwrot za refinansowanie kredytu” 

Zwrot za refinansowanie kredytu na karcie przedpłaconej (prepaid) to rodzaj karty bankowej 
funkcjonującej na zasadzie „pay before”, zasilonej kwotą pieniędzy która jest ustalona jako wartość 0,5% 
kwoty uzyskanego Kredytu hipotecznego. 

 
Nagroda przysługuje Uczestnikowi, który spełni wszystkie niżej wskazane warunki: 

a. refinansował uprzednio zawartą umowę o kredyt hipoteczny na zakup Nieruchomości 
nabytej u współpracującego Dewelopera, Organizatora w ciągu 36 miesięcy od dnia wypłaty 
tego kredytu hipotecznego lub wypłaty pierwszej transzy (liczy się zdarzenie, które nastąpi 
wcześniej), u Eksperta/Specjalisty finansowego realizującego ten kredyt. W przypadku 
zerwania stosunku współpracy Eksperta/Specjalisty Finansowego z Organizatorem, 
Dyrektor Oddziału, w którym wniosek o kredyt hipoteczny był procesowany, wyznaczy 
dedykowanego Eksperta/Specjalistę finansowego do współpracy z Klientem, 

b. zaakceptował regulamin Karty przedpłaconej (prepaid) dostępny pod adresem: 
https://www.mbank.pl/pdf/msp-korporacje/obsluga-biezaca/regulamin-indywidualnych-
kart-przedplaconych-obowiazujacy-od-17-12-2018-pl.pdf, 

c. przystąpił do Sprzedaży Premiowej, zaakceptował warunki niniejszego Regulaminu oraz 
wypełnił oświadczenia stanowiące załącznik nr 4a, 6 i 7 do niniejszego Regulaminu. 

 
Przekazanie Nagrody: 

a. Organizator jest zobowiązany do przekazania Uczestnikowi Karty przedpłaconej w terminie 
nie dłuższym niż 60 (słownie: sześćdziesiąt) dni, licząc od dnia spełnienia warunków 
Sprzedaży Premiowej. 

b. Jeśli Uczestnik przed upływem terminu określonego w § 1 ust. 3 odstąpi lub zrezygnuje z 
Kredytu uznaje się, że nie zostały spełnione warunki potrzebne do przyznania Nagrody.  

c. O możliwej dacie i miejscu odbioru Nagrody Uczestnik zostanie poinformowany 
telefonicznie lub poprzez e-mail. W sytuacji, gdy dostarczenie Nagrody będzie niemożliwe 
w proponowanym przez Organizatora terminie z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, 
Uczestnik i Organizator uzgodnią wspólnie nowy termin odbioru Nagrody. 

d. Uczestnik potwierdzi odbiór Nagrody podpisując potwierdzenie odbioru Nagrody.  
e. Karta przedpłacona zostaje aktywowana w okresie 3 (słownie: trzech) dni roboczych od 

telefonicznego potwierdzenia odebrania Karty przedpłaconej przez Uczestnika. 
f. Jeżeli Uczestnik otrzymuje inne Nagrody (Nagrody pieniężne) w formie Karty przedpłaconej 

to są one sumowane tak, że Uczestnik otrzyma jedną Kartę przedpłaconą zasiloną kwotą 
stanowiącą sumę Nagród, a podatek o którym mowa w pkt g, zostanie rozliczony od sumy 
tych Nagród. 

g. W kwestiach podatkowych zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy 
prawa. 

 
  

https://www.mbank.pl/pdf/msp-korporacje/obsluga-biezaca/regulamin-indywidualnych-kart-przedplaconych-obowiazujacy-od-17-12-2018-pl.pdf
https://www.mbank.pl/pdf/msp-korporacje/obsluga-biezaca/regulamin-indywidualnych-kart-przedplaconych-obowiazujacy-od-17-12-2018-pl.pdf


 

 

Załącznik nr 4a do Regulaminu Sprzedaży Premiowej „Pakiet 7200” 

 

_____________________________ 
(miejscowość, data) 

 

 
OŚWIADCZENIE O PRZEKAZANIU DANYCH W ZWIĄZKU Z CHĘCIĄ UCZESTNICTWA W 

SPRZEDAŻY PREMIOWEJ „ZWROT ZA REFINANSOWANIE KREDYTU” 
 
 

Przekazuję niniejszym swoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do wykonania Regulaminu 

Sprzedaży Premiowej w związku z chęcią uczestnictwa w Sprzedaży Premiowej: 

 

Imię, nazwisko:………………………………………………………. 

Nr PESEL: …………………………………………………………….. 

Adres zamieszkania*: …………………………………………… 

Obywatelstwo*9: …………………………………………………… 

Urząd Skarbowy*: ……………………………………………….. 

Numer telefonu lub adres mailowy**10: ……………………… 

Informacja o refinansowaniu przez Uczestnika uprzednio zawartej umowy o kredyt hipoteczny na zakup 
Nieruchomości nabytej u Dewelopera za pośrednictwem Organizatora w ciągu 36 miesięcy od dnia 
wypłaty tegoż kredytu hipotecznego, u Specjalisty finansowego/Eksperta finansowego realizującego 
tenże kredyt: 
 
………………………………………………………………………. 

 

Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że wyżej podane dane podane przeze mnie są zgodne z prawdą. 

Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że zapoznałam/łem się i akceptuję regulamin Karty przedpłaconej 

(prepaid) dostępny pod adresem: https://www.mbank.pl/pdf/msp-korporacje/obsluga-

biezaca/regulamin-indywidualnych-kart-przedplaconych-obowiazujacy-od-17-12-2018-pl.pdf 

 

 ________________________________ 

(podpis oświadczającego) 

 
________________________________ 
(podpis przyjmującego oświadczenie) 

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E  

1. Otrzymałam/em Informację o zasadach składania Reklamacji w NOTUS Finanse S.A. w sprawie 

świadczonych usług oraz akceptuję jego treść.  

2. Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Sprzedaży Premiowej i akceptuję jego warunki. 

¨ TAK ¨ NIE  ***11 

 
9 * Podanie danych jest niezbędne dla celów podatkowych.  
10** Podanie danych jest niezbędne w celu przekazania informacji o dacie i miejscu odbioru Nagrody. 
11*** Należy zaznaczyć odpowiednie pole znakiem X. 

https://www.mbank.pl/pdf/msp-korporacje/obsluga-biezaca/regulamin-indywidualnych-kart-przedplaconych-obowiazujacy-od-17-12-2018-pl.pdf
https://www.mbank.pl/pdf/msp-korporacje/obsluga-biezaca/regulamin-indywidualnych-kart-przedplaconych-obowiazujacy-od-17-12-2018-pl.pdf


 

 

 

data i podpis  

K L A U Z U L A   
w sprawie przetwarzania danych osobowych przez NOTUS Finanse S.A. 

Administrator 
danych  

Administratorem danych jest NOTUS Finanse S.A. z siedzibą w Warszawie (02-566), przy 
ul. Puławskiej 2. 

Dane 
kontaktowe 

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: iod@notus.pl, pod 
numerem telefonu +48 (22) 596 39 62, +48 (22) 596 39 63 lub pisemnie (adres siedziby 
administratora).  
U administratora danych osobowych wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym 
można się skontaktować poprzez email: iod@notus.pl, pod numerem telefonu +48 (22) 596 
39 62, +48 (22) 596 39 63lub pisemnie (adres siedziby administratora). Z inspektorem 
ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących 
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem 
danych. 

Cele 
przetwarzania 
oraz podstawa 
prawna 
przetwarzania 

Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celu: 

• przeprowadzenia Sprzedaży Premiowej, w tym powiadomienia Uczestników o 
otrzymaniu Nagrody oraz wydania Nagrody – podstawą prawną przetwarzania jest 
prawnie uzasadniony interes Organizatora polegający na niezbędności 
przetwarzania dla przeprowadzenia Sprzedaży Premiowej zgodnie z 
postanowieniami Regulaminu Sprzedaży Premiowej; 

• realizacji obowiązków Organizatora wynikających z przepisów prawa, w 
szczególności przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości – podstawą 
prawną przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązków prawnych 
ciążących na Organizatorze wykonania; 

• rozpatrywania ewentualnych skarg bądź reklamacji – podstawą prawną 
przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Organizatora  polegający na 
niezbędności przetwarzania dla rozpatrywania skarg i reklamacji Uczestników 
Regulaminu Sprzedaży Premiowej. 

Okres przez 
który dane będą 
przechowywane 

Dane Uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej 
określonych celów, z uwzględnieniem spoczywających na Organizatorze obowiązków 
przechowywania dokumentacji wynikających z przepisów prawa, w tym prawa 
rachunkowego. 

Odbiorcy 
danych 

W sytuacji przyznania Nagrody Pani/Pana dane osobowe zostaną przekazane do mBank 
S.A. w celu wyrobienia dla Pani/Pana karty przedpłaconej. Pani/Pana dane mogą być 
przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. 
dostawcom usług IT, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z 
administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora. 

Prawa osoby, 
której dane 
dotyczą 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.  
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka 
prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, ze względu na Pani/Pana 
szczególną sytuację.  
Pani/Panu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się 
ochroną danych osobowych - w szczególności w państwie członkowskim UE Uczestnika 
zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia -  gdy 
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy 
Rozporządzenia 2016/679. W Polsce takim organem nadzorczym jest Prezes Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych.  
W celu realizacji powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. 
Można to zrobić np. przesyłając stosowny wniosek na adres siedziby administratora danych 
lub mailowo na adres zgoda@notus.pl, bądź kontaktując się z jego przedstawicielem. 

Informacja o 
dobrowolności 
podania danych 

Podanie danych w związku z uczestnictwem w Sprzedaży Premiowej jest dobrowolne, ale 
konieczne do jej wykonywania. Bez podania tych danych nie może Pani/Pan wziąć udziału 
w Sprzedaży Premiowej. 

 

 

mailto:iod@notus.pl


 

 

Załącznik nr 5 do Regulaminu Sprzedaży Premiowej „Pakiet 7200” 

 

„Zwrot za ubezpieczenie na życie” 

Zwrot za ubezpieczenie na życie na karcie przedpłaconej (prepaid) to rodzaj karty bankowej 
funkcjonującej na zasadzie „pay before”, zasilonej kwotą pieniędzy, która jest ustalona jako 
równowartość 20% brutto składki rocznej Ubezpieczenia na życie.  
Nagroda dedykowana jest współkredytobiorcom. 
 
Nagroda przysługuje Uczestnikowi, który spełni wszystkie niżej wskazane warunki: 

a. zawarł umowę rezerwacyjną/deweloperską/przedwstępną dotyczącą zakupu 
Nieruchomości u współpracującego Dewelopera, 

b. w okresie trwania Sprzedaży Premiowej zawarł umowę Kredytu za pośrednictwem 
Organizatora na zakup Nieruchomości, niezwiązaną z prowadzoną działalnością 
gospodarczą (o ile Uczetsnik prowadzi działalność gospodarczą),  

c. zawarł polisę Ubezpieczenia na życie, oferowaną przez Nationale-Nederlanden 
Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie (00-342), ul. Topiel 12,  
podmiotem wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydziale 
Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000647311, NIP 
5252685595, REGON: 365924968. Ogólne Warunki indywidualnego terminowego 
Ubezpieczenia na życie oraz umów dodatkowych dostępne są na stronie https://www.nn.pl, 
na okres nie krótszy niż 15 lat za pośrednictwem Organizatora. Nie dotyczy Uczestnika, 
który otrzymał nagrodę w postaci Ubezpieczenia na Życie określonego w załączniku nr 1, 

d. zaakceptował regulamin Karty przedpłaconej (prepaid) dostępny pod adresem: 
https://www.mbank.pl/pdf/msp-korporacje/obsluga-biezaca/regulamin-indywidualnych-
kart-przedplaconych-obowiazujacy-od-17-12-2018-pl.pdf, 

e. przystąpił do Promocji, zaakceptował warunki niniejszego Regulaminu oraz wypełnił 
oświadczenie stanowiące załącznik nr 5a, 6 i 7 do niniejszego Regulaminu. 

 
2. Przekazanie Nagrody: 

a. Organizator jest zobowiązany do przekazania Uczestnikowi Karty przedpłaconej w terminie nie 
dłuższym niż 60 (słownie: sześćdziesiąt) dni, licząc od dnia spełnienia warunków Sprzedaży 
Premiowej. 

b. Jeśli Uczestnik przed upływem terminu określonego w § 1 ust. 3 odstąpi lub zrezygnuje z 
Kredytu uznaje się, że nie zostały spełnione warunki potrzebne do przyznania Nagrody.  

c. O możliwej dacie i miejscu odbioru Nagrody Uczestnik zostanie poinformowany telefonicznie 
lub poprzez e-mail. W sytuacji, gdy dostarczenie Nagrody będzie niemożliwe w proponowanym 
przez Organizatora terminie z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, Uczestnik i Organizator 
uzgodnią wspólnie nowy termin odbioru Nagrody. 

d. Uczestnik potwierdzi odbiór Nagrody podpisując potwierdzenie odbioru Nagrody (załącznik nr 
6).  

e. Karta przedpłacona zostaje aktywowana w okresie 3 (słownie: trzech) dni roboczych od 
telefonicznego potwierdzenia odebrania Karty przedpłaconej przez Uczestnika. 

f. Jeżeli Uczestnik otrzymuje inne Nagrody (Nagrody pieniężne) w formie Karty przedpłaconej to 
są one sumowane tak, że Uczestnik otrzyma jedną Kartę przedpłaconą zasiloną kwotą 
stanowiącą sumę Nagród, a podatek o którym mowa w pkt g, zostanie rozliczony od sumy tych 
Nagród. 

g. W kwestiach podatkowych zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 
 

  

https://www.nn.pl/
https://www.mbank.pl/pdf/msp-korporacje/obsluga-biezaca/regulamin-indywidualnych-kart-przedplaconych-obowiazujacy-od-17-12-2018-pl.pdf
https://www.mbank.pl/pdf/msp-korporacje/obsluga-biezaca/regulamin-indywidualnych-kart-przedplaconych-obowiazujacy-od-17-12-2018-pl.pdf


 

 

Załącznik nr 5a do Regulaminu Sprzedaży Premiowej „Pakiet 7200” 

_____________________________ 
(miejscowość, data) 

 
 

OŚWIADCZENIE O PRZEKAZANIU DANYCH W ZWIĄZKU Z CHĘCIĄ UCZESTNICTWA W 
SPRZEDAŻY PREMIOWEJ „UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE”  

 
Przekazuję niniejszym swoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do wykonania Regulaminu 

Sprzedaży Premiowej w związku z chęcią uczestnictwa w Sprzedaży Premiowej: 

 

Imię, nazwisko:………………………………………………………. 

Data i miejsce urodzenia: ……………………………………… 

Nr PESEL: …………………………………………………………….. 

Numer telefonu lub adres mailowy*12: ……………………… 

Nr Polisy ubezpieczeniowej: ……………………………………….. 

Nazwa Towarzystwa Ubezpieczeniowego, z którym zawarta została Polisa ubezpieczeniowa: 

………………………………………………………………………. 

Imię i nazwisko Specjalisty finansowego/Eksperta finansowego Organizatora, za pośrednictwem 

którego doszło do zawarcia Polisy ubezpieczeniowej: 

……………………………………………………………………….. 

Data zawarcia umowy rezerwacyjnej/deweloperskiej/ przedwstępnej umowy sprzedaży: 
………………………………………………………………………. 

Imię i nazwisko Specjalisty finansowego/Eksperta finansowego Organizatora, za pośrednictwem 

którego złożono wniosek kredytowy: ………………………………………………………………………. 

Data zawarcia umowy kredytowej: ………………………………………………………………………. 

Nazwa Banku, w którym zawarto umowę kredytową, za pośrednictwem Organizatora: 

………………………………………………………………………. 

Imię i nazwisko Specjalisty finansowego/Eksperta finansowego Organizatora, za pośrednictwem 

którego doszło do zawarcia umowy kredytowej: 

………………………………………………………………………. 

Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że wyżej podane dane podane przeze mnie są zgodne z prawdą. 

Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że zapoznałam/łem się i akceptuję regulamin Karty przedpłaconej 

(prepaid) dostępny pod adresem: https://www.mbank.pl/pdf/msp-korporacje/obsluga-

biezaca/regulamin-indywidualnych-kart-przedplaconych-obowiazujacy-od-17-12-2018-pl.pdf 

 _______________________________ 

(podpis oświadczającego) 

________________________________ 
(podpis przyjmującego oświadczenie) 

  

 
12 * Podanie danych jest niezbędne w celu przekazania informacji o dacie i miejscu odbioru Nagrody. 

https://www.mbank.pl/pdf/msp-korporacje/obsluga-biezaca/regulamin-indywidualnych-kart-przedplaconych-obowiazujacy-od-17-12-2018-pl.pdf
https://www.mbank.pl/pdf/msp-korporacje/obsluga-biezaca/regulamin-indywidualnych-kart-przedplaconych-obowiazujacy-od-17-12-2018-pl.pdf


 

 

O Ś W I A D C Z E N I E  

3. Otrzymałam/em Informację o zasadach składania Reklamacji w NOTUS Finanse S.A. w sprawie 

świadczonych usług oraz akceptuję jego treść.  

4. Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Sprzedaży Premiowej i akceptuję jego warunki. 

¨ TAK ¨ NIE  ***13 

 

data i podpis  
 

K L A U Z U L A  
w sprawie przetwarzania danych osobowych przez NOTUS Finanse S.A. 

Administrator 
danych  

Administratorem danych jest NOTUS Finanse S.A. z siedzibą w Warszawie (02-566), przy 
ul. Puławskiej 2. 

Dane 
kontaktowe 

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: iod@notus.pl, pod 
numerem telefonu +48 (22) 596 39 62, +48 (22) 596 39 63 lub pisemnie (adres siedziby 
administratora).  
U administratora danych osobowych wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym 
można się skontaktować poprzez email: iod@notus.pl, pod numerem telefonu +48 (22) 596 
39 62, +48 (22) 596 39 63 lub pisemnie (adres siedziby administratora). Z inspektorem 
ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących 
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem 
danych. 

Cele 
przetwarzania 
oraz podstawa 
prawna 
przetwarzania 

Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celu: 

• przeprowadzenia Sprzedaży Premiowej, w tym powiadomienia Uczestników o 
otrzymaniu Nagrody oraz wydania Nagrody – podstawą prawną przetwarzania jest 
prawnie uzasadniony interes Organizatora polegający na niezbędności 
przetwarzania dla przeprowadzenia Sprzedaży Premiowej zgodnie z 
postanowieniami Regulaminu Sprzedaży Premiowej; 

• realizacji obowiązków Organizatora wynikających z przepisów prawa, w 
szczególności przepisów z zakresu rachunkowości – podstawą prawną 
przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących 
na Organizatorze wykonania; 

• rozpatrywania ewentualnych skarg bądź reklamacji – podstawą prawną 
przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Organizatora  polegający na 
niezbędności przetwarzania dla rozpatrywania skarg i reklamacji Uczestników 
Regulaminu Sprzedaży Premiowej. 

Okres przez 
który dane będą 
przechowywane 

Dane Uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej 
określonych celów, z uwzględnieniem spoczywających na Organizatorze obowiązków 
przechowywania dokumentacji wynikających z przepisów prawa, w tym prawa 
rachunkowego. 

Odbiorcy 
danych 

W sytuacji przyznania Nagrody Pani/Pana dane osobowe zostaną przekazane do mBank 
S.A. w celu wyrobienia dla Pani/Pana karty przedpłaconej. Pani/Pana dane mogą być 
przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. 
dostawcom usług IT, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z 
administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora. 

Prawa osoby, 
której dane 
dotyczą 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.  
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka 
prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, ze względu na Pani/Pana 
szczególną sytuację. 
Pani/Panu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się 
ochroną danych osobowych - w szczególności w państwie członkowskim UE Uczestnika 
zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia -  gdy 
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy 
Rozporządzenia 2016/679. W Polsce takim organem nadzorczym jest Prezes Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych.  

 
13*** Należy zaznaczyć odpowiednie pole znakiem X. 
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W celu realizacji powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. 
Można to zrobić np. przesyłając stosowny wniosek na adres siedziby administratora danych 
lub mailowo na adres zgoda@notus.pl, bądź kontaktując się z jego przedstawicielem. 

Informacja o 
dobrowolności 
podania danych 

Podanie danych w związku z uczestnictwem w Sprzedaży Premiowej jest dobrowolne, ale 
konieczne do jej wykonywania. Bez podania tych danych nie może Pani/Pan wziąć udziału 
w Sprzedaży Premiowej. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Załącznik nr 6 do Regulaminu Sprzedaży Premiowej „Pakiet 7200” 
 

 
POTWIERDZENIE ODBIORU NAGRODY 

 
 
 
Nazwa Sprzedaży Premiowej: 
 
...................................................................................................................................................................
.............. 
 
Organizator: 
 
...................................................................................................................................................................
.............. 
 
Data wręczenia nagrody: 
 
...................................................................................................................................................................
.............. 
 
Rodzaj nagrody (nazwa): 
 
...................................................................................................................................................................
.............. 
 
 
 
 
 
…………………………………………………….                                                                                
…..................................................... 
Podpis Przekazującego nagrodę                         Podpis 
Beneficjenta nagrody 
 
 
            
        
 ………………………………………………… 
          Podpis Uczestnika 
 
        
 ………………………………………………… 
          Podpis Uczestnika 
 
        
 ………………………………………………… 
          Podpis Uczestnika 
 
        
 ………………………………………………… 
          Podpis Uczestnika 
  



 

 

Załącznik nr 7 do Regulaminu Sprzedaży Premiowej „Pakiet 7200” 
 
 
 
 
 
............................................................                                             
………………………………………………………… 
       (imię i nazwisko Uczestnika)     (miejscowość i data) 

 
 
 

 
Oświadczenie Uczestnika o zapoznaniu się 

z Regulaminem Sprzedaży Premiowej „Pakiet 7200” 
 
 
 

Niniejszym potwierdzam, że zapoznałem/-łam się z treścią Regulaminu Sprzedaży Premiowej „Pakiet 
7200” („Regulamin”). Treść i skutki prawne Regulaminu są dla mnie w pełni zrozumiałe, akceptuję jego 
warunki, co potwierdzam własnoręcznym podpisem. 
 
 
 
 
 
 
 
 

.................................................... 
Podpis Uczestnika 

 


