ZMIANA REGULAMINU AKCJI PROGRAMU POLECEŃ - FINAMAX PROFIT 500 PLUS oraz Bonu
Finamax Profit Ubezpieczenie 200 PLUS
§ 1. IINFORMACJA O ZMIANIE REGULAMINU
1.

Niniejszym informujemy, że z dniem 01 czerwca 2022 roku zmianie ulega Regulamin Akcji Promocyjnej Finamax
Profit 500 PLUS oraz Bonu Finamax Profit Ubezpieczenie 200 PLUS

2.

Zmiana Regulaminu polega na zmianie nagrody pieniężnej z wysokości 500,00 PLN (słowni e: pięćset złotych),
na kwotę 1000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych) oraz na zmianie nagrody Profit Ubezpieczenie 200 PLUS
nagrody pieniężnej w wysokości 200,00 PLN (słownie: dwieście złotych) na kwotę 300,00 PLN (słownie: trzysta
złotych).

3.

Zmiana Regulaminu nie narusza praw Uczestników nabytych do dnia 31 maja 2022 roku. Do dnia 31 maja 2022
roku Uczestnicy mogą przystępować do Akcji Promocyjnej na podstawie Regulaminu z dnia 12.10.2020 roku –
dostępnego na stronie www.finamax.pl do 01 czerwca 2022 roku.

4.

Pełna treść Regulaminu wraz z wprowadzonymi i opublikowanymi w dniu 23 maja 2022 roku zmianami, znajduje
się poniżej.
§ 2. INFORMACJE WSTĘPNE

5.
6.

7.

Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki i zasady akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Finamax Profit
1000 PLUS oraz Bonu Finamax Profit Ubezpieczenie 300 PLUS.
Organizatorem Akcji Promocyjnej jest Finamax Sp. z o.o. (dalej „Finamax”) z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łucka 18 lok.
4, 00-845 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000370423, NIP 7010268564, REGON
142675788.
Przystąpienie do Akcji Promocyjnej jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
§ 3. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.
2.

Celem Programu jest promowanie usług pośrednictwa kredytowego oferowanych przez Finamax.
Akcja Promocyjna polega na przyznaniu poszczególnym Uczestnikom Programu, którzy spełnili wymogi określone
w Regulaminie nagród pieniężnych na zasadach przedstawionych w Regulaminie.

§ 4. UCZESTNICY PROGRAMU
1.
2.
3.
4.

Uczestnik Programu nie może polecić usług pośrednictwa kredytowego oferowanych przez Finamax samemu sobie.
Uczestnikiem Programu nie może być pracownikiem, ani współpracownikiem Finamax.
Uczestnikiem Programu nie może być pracownik lub współpracownik firmy z którą Finamax ma zawartą
umowę współpracy polegającą na polecaniu przez tą firmę usług Finamax.
Udział Uczestnika Programu w Programie i udostepnienie danych osobowych związanych z udziałem w Programie jest
całkowicie dobrowolne.
§ 5. MIEJSCE, CZAS TRWANIA PROGRAMU

1.
2.
3.
4.

5.

Akcja Promocyjna Finamax Profit 1000 PLUS odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Akcja Promocyjna rozpoczyna się z dniem 01.06.2022 roku i trwa do odwołania.
W celu uzyskania przez Uczestników Programu nagród pieniężnych im przysługujących – Nagrody Finamax Profit 1000
PLUS lub Bonu Finamax Profit Ubezpieczenie 300 PLUS konieczne jest spełnienie przez poszczególnych Uczestników
Programu łącznie wszystkich warunków uzyskania danej nagrody pieniężnej określonych w Regulaminie.
Finamax zastrzega sobie prawo do odwołania, zawieszenia lub zmiany terminu obowiązywania Programu w każdym czasie,
bez podania przyczyny, po uprzednim zamieszczeniu na 3 dni przed planowanym odwołaniem bądź zawieszeniem,
informacji na stronie internetowej www.finamax.pl o dokładnej dacie odwołania, zawieszania lub zmiany terminu
obowiązywania Akcji Promocyjnej.
Podmiotem odpowiedzialnym za prawidłowe wykonanie i obsługę Akcji Promocyjnej jest Finamax.
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§ 6. ZASADY PROGRAMU, NAGRODA OSOBY POLECAJĄCEJ – NAGRODA FINAMAX PROFIT 1000 PLUS
1.

2.
3.
4.

5.
6.

Każda Osoba Polecająca spełniająca warunki określone w Regulaminie, ma możliwość uzyskania Nagrody Finamax Profit
1000 PLUS odrębnie za każdy przypadek polecenia usług pośrednictwa kredytowego oferowanych przez Finamax, którego
skutkiem będzie uzyskanie oraz uruchomienie przez Klienta z Polecenia, za pośrednictwem Finamax, kredytu hipotecznego
na zakup nieruchomości.
Wysokość Nagrody Finamax Profit 1000 PLUS wynosi 1000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych) za każdy odrębny
przypadek łącznego spełnienia wszystkich warunków uprawniających Osobę Polecającą do uzyskania Nagrody Finamax
Profit 1000 PLUS.
W przypadku uzyskania i uruchomienia przez Klienta z Polecenia jednego kredytu hipotecznego wraz z innymi
kredytobiorcami, będącymi również Klientami z Polecenia tej samej Osoby Polecającej – Nagrody Finamax Profit 1000
PLUS przysługuje tylko za polecenie usług pośrednictwa kredytowego jednej osobie spośród kredytobiorców tego kredytu.
W przypadku zgłoszenia się Klienta z Polecenia, więcej niż z polecenia jednej Osoby Polecającej, o przypisaniu Nagrody
Finamax Profit 1000 PLUS danej Osobie Polecającej decyduje data zgłoszenia Klienta z Polecenia oraz łączne spełnienie
przez daną Osobę Polecającą wszystkich warunków wypłaty Nagrody Finamax Profit 1000 PLUS określonych
w Regulaminie.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne lub niepoprawne podanie imienia i nazwiska Osoby Polecającej przez
Klienta z Polecenia powołującego się na polecenie danej Osoby Polecającej.
Prawo Osoby Polecającej do Nagrody Finamax Profit 1000 PLUS nie może być przenoszone na osoby trzecie.
§ 7. ZASADY PROGRAMU, NAGRODA KLIENTA Z POLECENIA – NAGRODA FINAMAX PROFIT UBEZPIECZENIE 300 PLUS

1.
2.
3.
4.

Każdy Klient z Polecenia spełniający warunki określone w Regulaminie, ma możliwość uzyskania nagrody w postaci Bonu
Finamax Profit Ubezpieczanie 300 PLUS na zwrot całości lub części poniesionych kosztów rocznej składki za ubezpieczenie
dowolnego rodzaju.
Wysokość nagrody Bon Finamax Profit Ubezpieczenie 300 PLUS wynosi równowartość rocznej składki za ubezpieczenie
dowolnego rodzaju, z zastrzeżeniem, że maksymalna kwota zwrotu z całości lub części poniesionych kosztów rocznej
składki za ubezpieczenie nie może przekroczyć wartości 300 złotych.
W przypadku uzyskania i uruchomienia przez Klienta z Polecenia jednego kredytu hipotecznego wraz z innymi
kredytobiorcami, będącymi również Klientami z Polecenia tej samej Osoby Polecającej – Bon Finamax Profit Ubezpieczenie
300 PLUS przysługuje tylko jednej osobie spośród kredytobiorców tego kredytu.
Prawo Klienta z Polecenia do nagrody Bonu Finamax Profit Ubezpieczanie 300 PLUS nie może być przenoszone na osoby
trzecie.
§ 8. WARUNKI WYPŁATY NAGRODY OSOBY POLECAJĄCEJ – NAGRODA FINAMAX PROFIT 1000 PLUS

1.

Wypłata Nagrody Finamax Profit 1000 PLUS wymaga łącznego spełnienia przez Osobę Polecającą wszystkich
wymienionych poniżej warunków, w czasie trwania Programu:
a)
b)

c)
d)

2.

zgłoszenia się Klienta z Polecenia do Finamax lub Eksperta kredytowego Finamax, w sposób podany w Regulaminie
i powołania się na polecenie usług Finamax przez Osobę Polecającą wraz z podaniem jej imienia i nazwiska,
podpisania i przesłania przez Osobę Polecającą, przed złożeniem przez Klienta z Polecenia wniosku kredytowego
o kredyt hipoteczny za pośrednictwem Finamax, drogą pocztową lub mailową na adres siedziby Finamax lub e-mail:
polecenia@finamax.pl deklaracji przystąpienia do Programu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych
osobowych w celu realizacji Programu, o treści wskazanej przez Finamax,
złożenia przez Klienta z Polecenia za pośrednictwem Finamax wniosków kredytowych o kredyt hipoteczny oraz
uruchomienia przez bank kredytu,
złożenia do Finamax przez Osobę Polecającą, po uzyskaniu od Finamax informacji o spełnieniu warunków do wypłaty
Nagrody Finamax Profit 1000 PLUS na adres siedziby Finamax, osobiście za pośrednictwem poczty lub drogą mailową
na adres e-mail: polecenia@finamax.pl pisemnego Wniosku o wypłatę Nagrody Finamax Profit 1000 PLUS wraz
z podaniem rachunku bankowego do przelewu nagrody, jednak nie wcześniej niż po uruchomieniem kredytu
udzielonego Klientowi z Polecenia za pośrednictwem Finamax.

Niedopełnienie przez Osobę Polecająca któregokolwiek z warunków zawartych w § 8 ust. 1 zwalnia Finamax z obowiązku
wypłacenia Nagroda Finamax Profit 1000 PLUS.
§ 9. WARUNKI WYPŁATY NAGRODY KLIENTA Z POLECENIA – NAGRODA FINAMAX PROFIT UBEZPIECZENIE 300 PLUS

1.

Wypłata nagrody Bon Finamax Profit Ubezpieczenie 300 PLUS wymaga łącznego spełnienia przez Klienta z Polecenia
wszystkich wymienionych poniżej warunków, w czasie trwania Programu:
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a)
b)

c)
d)
e)

f)

zgłoszenia się Klienta z Polecenia do Finamax lub Eksperta kredytowego Finamax, w sposób podany w Regulaminie
i powołania się na polecenie usług Finamax przez Osobę Polecającą wraz z podaniem jej imienia i nazwiska,
podpisania i przesłania, przed złożeniem wniosku kredytowego o kredyt hipoteczny za pośrednictwem Finamax
poprzez wypełnienie formularza przesłanego w linku Zaproszenia do skorzystania z usług pośrednictwa kredytowego
Finamax lub drogą pocztową, mailową na adres siedziby Finamax lub e-mail: polecenia@finamax.pl deklaracji
przystąpienia do Programu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji Programu,
o treści wskazanej przez Finamax,
złożenia za pośrednictwem Finamax wniosków kredytowych o kredyt hipoteczny oraz uruchomienia przez bank
kredytu,
zawarcia za pośrednictwem Finamax, po otrzymaniu drogą mailową od Finamax Bonu Finamax Profit Ubezpieczenie
300 PLUS, umowy ubezpieczenia dowolnego rodzaju, z jednym z ubezpieczycieli dostępnych w ofercie Finamax,
złożenia do Finamax, na adres siedziby Finamax, osobiście za pośrednictwem poczty lub drogą mailową na adres
e-mail: polecenia@finamax.pl pisemnego Wniosku o wypłatę nagrody Bon Finamax Profit Ubezpieczenie 300 PLUS,
w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia z ubezpieczycielem, jednak nie wcześniej niż po uruchomieniu
kredytu udzielonego za pośrednictwem Finamax oraz otrzymaniu od Finamax drogą mailową Bonu Finamax Profit
Ubezpieczenie 300 PLUS,
dostarczenia wraz Wnioskiem o wypłatę nagrody Bon Finamax Profit Ubezpieczenie 300 PLUS dowodu zapłaty składki
za zawartą za pośrednictwem Finamax polisę ubezpieczeniową;

2.

Niedopełnienie przez Klienta z Polecenia któregokolwiek z warunków zawartych w § 9 ust. 1 zwalnia Finamax z obowiązku
wypłacenia nagrody Bon Finamax Profit Ubezpieczenie 300 PLUS.

3.

Klient z Polecenia ma prawo do realizacji nagrody Klienta z Polecenia w terminie 24 miesięcy od daty otrzymania od
Finamax Bonu Finamax Profit Ubezpieczeniowego 300 PLUS.

§ 10. WYPŁATA NAGRODY OSOBY POLECAJĄCEJ – NAGRODA FINAMAX PROFIT 1000 PLUS
1.
2.

3.

4.

Po spełnieniu wszystkich warunków określonych w § 8. ust. 1 Regulaminu, Finamax wypłaci Osobie Polecającej przelewem
na rachunek bankowy Osoby Polecającej wskazany we Wniosku o wypłatę Nagrody Finamax Profit 1000 PLUS.
Nagroda Finamax Profit 1000 PLUS zostanie wypłacona Osobie Polecającej, która spełnił warunki wskazane w Regulaminie,
w terminie 14 dni roboczych licząc od dnia doręczenia do Finamax poprawnie wypełnionego Wniosku o wypłatę Nagrody
Finamax Profit 1000 PLUS, jednak nie wcześniej niż po uruchomieniu co najmniej jednej transzy kredytu udzielonego
Klientowi z Polecenia danej Osoby Polecającej, za pośrednictwem Finamax.
W przypadku złożenia przez Osobę Polecającą Wniosku o wypłatę Nagrody Finamax Profit 1000 PLUS przed
powiadomieniem jej przez Finamax, a niespełnieniu warunków uprawniających do otrzymania tej nagrody, Finamax
poinformuje o tym fakcie listem zwykłym, na adres wskazany we Wniosku o wypłatę Nagrody Finamax Profit 1000 PLUS w
terminie 14 dni roboczych licząc od dnia doręczenia do Finamax, poprawnie wypełnionego wniosku.
Jeśli z tytułu przyznania Nagrody Finamax Profit 1000 PLUS po stronie Osoby Polecającej powstanie obowiązek zapłaty
podatku dochodowego, Osoba Polecająca będzie zobowiązana zapłacić podatek we własnym zakresie.

§ 11. WYPŁATA NAGRODY KLIENTA Z POLECENIA – NAGRODA FINAMAX PROFIT UBEZPIECZENIE 300 PLUS
1.

2.

3.

4.

Po spełnieniu wszystkich warunków określonych w § 9. ust. 1 Regulaminu, Finamax wypłaci Klientowi z Polecenia nagrodę
Bon Finamax Profit Ubezpieczenie 300 PLUS przelewem na rachunek bankowy Klienta z Polecenia wskazany we Wniosku
o wypłatę nagrody Bon Finamax Profit Ubezpieczenie 300 PLUS.
Nagroda Bon Finamax Profit Ubezpieczenie 300 PLUS zostanie wypłacona Klientowi z Polecenia, który spełnił warunki
wskazane w Regulaminie, w terminie 14 dni roboczych licząc od dnia doręczenia do Finamax poprawnie wypełnionego
Wniosku o wypłatę nagrody Bon Finamax Profit Ubezpieczenie 300 PLUS, jednak nie wcześniej niż po uruchomieniu kredytu
udzielonego za pośrednictwem Finamax oraz otrzymaniu od Finamax droga mailową Bonu Finamax Profit
Ubezpieczeniowego 300 PLUS.
W przypadku złożenia przez Klienta z Polecenia, Wniosku o wypłatę nagrody Bon Finamax Profit Ubezpieczenie 300 PLUS,
a niespełnieniu warunków uprawniających do otrzymania tej nagrody, Finamax poinformuje o tym fakcie listem zwykłym,
na adres wskazany we Wniosku o wypłatę nagrody Bon Finamax Profit Ubezpieczenie 300 PLUS a w terminie 14 dni
roboczych licząc od dnia doręczenia do Finamax, poprawnie wypełnionego wniosku.
Jeśli z tytułu przyznania nagrody Bon Finamax Profit Ubezpieczenie 300 PLUS po stronie Klienta z Polecenia powstanie
obowiązek zapłaty podatku dochodowego, Klient z Polecenia będzie zobowiązany zapłacić podatek we własnym zakresie
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§ 12. REKLAMACJE
1.

2.
3.
4.
5.

Każdy z Uczestników Programu, który uzna, że jego prawa związane z uczestnictwem w Programie zostały naruszone, ma
prawo zgłoszenia reklamacji do Organizatora. Ma również prawo wniesienia pisemnej reklamacji w zakresie niezgodności
przeprowadzenia Programu z Regulaminem.
Reklamacja, w formie pisemnej, powinna być przesłana listem poleconym na adres: Finamax Sp. z o.o., ul. Łucka 18 lok. 4,
00-845 Warszawa.
Reklamacja powinna być wniesiona najpóźniej w terminie 14 dni, licząc od dnia wystąpienia naruszenia oraz zawierać
dokładne dane personalne Uczestnika Programu.
Reklamacje będą rozpatrywane przez Finamax w terminie 30 dni od daty doręczenia reklamacji.
Finamax powiadomi osobę zgłaszającą reklamację o sposobie jej rozpatrzenia listem zwykłym, na adres podany
w reklamacji. Dla zachowania terminu rozpoznania reklamacji, miarodajna będzie data nadania przesyłki pocztowej
przez Finamax.

§ 13. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1.

Dane osobowe Uczestników Programu przetwarzane będą 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 (RODO).
2. Administratorem danych osobowych w rozumieniu powołanego rozporządzenia jest Finamax.
3. Kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy pod adresem: iod@finamax.pl.
4. Dane Uczestników Programu będą przetwarzane w celu realizacji akcji promocyjnej – Program Poleceń Finamax Profit
1000 PLUS.
5. Dane osobowe Uczestników Programu będą udostępniane innym podmiotom powiązanym z Administratorem (Finamax)
osobowo lub kapitałowo i wchodzących w skład grupy Finamax. Ponadto, dane osobowe Uczestników Programu mogą
być udostępniane innym podmiotom, jeżeli udostępnienie tych danych wynika z konieczności wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze.
6. Dane osobowe Uczestników Programu będą przechowywane do momentu, w którym dalsze przetwarzanie tych danych
okaże się zbędne z punktu widzenia wyżej wskazanego celu przetwarzania danych osobowych, w szczególności dane
osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia wszelkich roszczeń stron.
7. Każdy Uczestnik Programu posiada prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia.
8. Każdy Uczestnik Programu ma prawo wniesienia skargi do UODO w sytuacji, w której uzna, iż przetwarzanie danych
osobowych Uczestnika narusza przepisy RODO.
9. Podanie przez Uczestnika Programu danych osobowych ma charakter dobrowolny, przy czym udostępnienie stanowi
warunek przystąpienia do Programu i jest niezbędne do realizacji uprawnień Uczestnika Programu wynikających
z Regulaminu.
10. Złożenie deklaracji udziału w akcji promocyjnej Program poleceń – Finamax Profit 1000 PLUS będzie rozumiane, jako
wyrażenie zgody przez Uczestnika Programu na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z realizacją
Programu.

§ 14. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA
1.
2.
3.

4.

Finamax nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki podania przez Uczestników błędnych lub nieprawdziwych
danych.
Finamax nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe po stronie Uczestników na skutek błędnej
interpretacji niniejszego Regulaminu.
Finamax nie ponosi odpowiedzialności za działanie operatora pocztowego przy doręczaniu przesyłek, w szczególności za
opóźnienia w ich doręczaniu lub zwrotu z powodu nieodebrania w terminie lub z powodu podania nieprawidłowego
adresu.
W przypadku stwierdzenia przez Finamax nadużyć ze strony poszczególnych Uczestników Akcji Promocyjnej: Uczestnika
Programu lub Klienta z polecenia Uczestnika Programu prób obejścia Regulaminu, Finamax ma prawo wyłączyć
Uczestnika Programu bądź Klienta z polecenia Uczestnika Programu lub obu jednocześnie z uczestnictwa w Akcji
Promocyjnej – Programu Poleceń Finamax Profit 1000 PLUS wysyłając stosowne zawiadomienie w formie pisemnej.
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§ 15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.

Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady i warunki akcji promocyjnej Program Poleceń - Finamax Profit
1000 PLUS.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 czerwca 2022 roku.
Regulamin jest dostępny w siedzibie Finamax przy ul. Łucka 18 lok. 4 oraz na stronie internetowej – www.finamax.pl
Finamax zastrzega sobie możliwość zmiany zasad akcji promocyjnej Program poleceń – Finamax Profit 1000 PLUS i zmianę
postanowień Regulaminu w czasie trwania akcji promocyjnej.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowania mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU AKCJI PROMOCYJNEJ PROGRAM POLECEŃ FINAMAX PROFIT 1000 PLUS
1.
2.
3.

Załącznik nr 1 – Deklaracja przystąpienia do akcji promocyjnej Program Poleceń - FINAMAX Profit 1000 PLUS.
Załącznik nr 2 – Wniosek o wypłatę Nagrody Finamax Profit 1000 PLUS.
Załącznik nr 3 – Wniosek o wypłatę nagrody Bon Finamax Profit Ubezpieczenie 300 PLUS.
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Załącznik 1

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO AKCJI PROMOCYJNEJ PROGRAM POLECEŃ - FINAMAX
PROFIT 1000 PLUS
Ja, niżej podpisana/y:
Imię

Nazwisko

Adres zamieszkania
Telefon

1.

2.

Adres mailowy

Wyrażam wolę dobrowolnego przystąpienia do akcji Program poleceń – Finamax Profit 1000 PLUS (dalej „akcja
promocyjna” lub „Program”) organizowanej przez Finamax Sp. z o.o. (dalej „Finamax”) z siedzibą w Warszawie, adres:
ul. Łucka 18 lok. 4, 00–845 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000370423, NIP 7010268564, REGON
142675788 na zasadach określonych w regulaminie Programu z dnia 01 czerwca 2022 roku (dalej „Regulamin”).
Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem i akceptuję jego treść.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie
ochrony danych osobowych, Finamax Sp. z o.o. informuje, iż:
1.

Wszelkie dane osobowe podane przez Panią/Pana w ramach akcji promocyjnej Program poleceń – Finamax Profit 1000
PLUS podlegają ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 roku, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”).

2.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Finamax Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Łucka 18 lok. 4 (00845 Warszawa) wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000370423, NIP 7010268564, REGON 142675788 (dalej jako „Administrator
danych”).

3.

We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
z przetwarzaniem danych może się Pani/Pan kontaktować z wyznaczonym przez Administratora danych Inspektorem
Ochrony Danych Osobowych pod adresem e-mail: iod@finamax.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora danych.
Pani/Pana dane osobowe w zależności zakresu udzielonej zgody przetwarzane będą w celu:

4.

a)

realizacji przez Finamax Sp. z o.o. akcji promocyjnej Program poleceń – Finamax Profit 1000 PLUS – podstawą prawną
jest uzasadniony interes Administratora danych polegający na możliwości realizacji wyrażonego przez Panią/Pana
oświadczenia woli – wzięcia udziału w akcji promocyjnej Program poleceń – Finamax Profit 1000 PLUS, realizacji praw
przysługującym uczestnikom akcji promocyjnej oraz odebrania nagrody;

b)

przedstawienia oferty świadczonych przez Finamax Sp. z o.o. usług oraz oferowanych produktów, w szczególności
usług pośrednictwa kredytowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej i telefonicznej – w oparciu
o wyrażone przez Panią/Pana zgody, podstawą prawną przetwarzania danych będzie uzasadniony interes
Administratora danych.
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5.

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych w zależności od zakresu udzielonej zgody będzie Finamax Sp. z o.o. oraz podmioty
współpracujące z Finamax Sp. z o.o., w szczególności banki, towarzystwa ubezpieczeniowe.
a)

b)

w przypadku przystąpienia do akcji promocyjnej Program poleceń – Finamax Profit 1000 PLUS Pani/Pana dane mogą
być udostępnione innym podmiotom, jeżeli udostepnienie tych danych wynika z konieczności wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze danych;
ponadto, Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom, które przetwarzają dane osobowe na zlecenie
Administratora danych na podstawie zawartych umów z Administratorem danych i wyłącznie w zakresie zgodnym
z poleceniem Administratora danych, jak również dostawców usług wspierając Administratora w bieżącej działalności
takich jak: firmy informatyczne obsługujące systemy informatyczne, podmioty świadczące usługi rachunkowoksięgowe, podmioty świadczące usługi prawnicze, podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską
w związku z przekazywaną korespondencją, podmioty prowadzące działalność w zakresie realizacji płatności, np.
banki.

W każdej chwili może się Pani/Pan do nas zwrócić z wnioskiem o udzielenie informacji w zakresie podmiotów, którym
udostępniliśmy Pani/Pana dane w celu realizacji akcji promocyjnej Program poleceń – Finamax Profit 1000 PLUS lub w procesie
wnioskowania o kredyt.
6.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

7.

Pani/Pana dane osobowe, w zależności od zakresu udzielonej zgody, będą przechowywane przez okres realizacji akcji
promocyjnej Program Poleceń – Finamax Profit 1000 PLUS oraz okres przedawnienia ewentualnych roszczeń dotyczących
realizacji akcji promocyjnej Program poleceń – Finamax Profit 1000 PLUS lub do momentu zgłoszenia sprzeciwu, w
przypadku, gdy podstawą przetwarzania była zgoda, do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie
Pani/Pana danych osobowych, bądź do momentu, w którym dalsze przetwarzanie Pani/Pana danych okaże się zbędne z
punktu widzenia celu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;

8.

Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres przez
który dane osobowe będą przechowywane jest ustalany w oparciu o następujące kryteria:
a) przepisy prawa, które mogą obligować Administratora do przetwarzania danych przez określony czas,
b) okres, który jest niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora,
c) okres na jaki została udzielona zgoda.

9.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W celu realizacji powyższych uprawnień, prosimy o kontakt e-mailowy: iod@finamax.pl lub pisemny na adres: Finamax Sp. z
o.o. ul. Łucka 18 lok 4, 00-845 Warszawa.
10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
Oświadczam, że zapoznałem się z informacją Finamax dotyczącą przetwarzania i ochrony danych osobowych, w związku z
powyższym:
Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych stosownie do przepisów Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., przez Finamax w celu
realizacji Programu poleceń – Finamax Profit 1000 PLUS, w tym realizacji praw przysługującym uczestnikom oraz wypłaty
nagrody.
Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu wzięcia udziału w Programie poleceń- Finamax Profit 1000 PLUS
oraz odebrania nagrody.
Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych stosownie do przepisów Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., przez Finamax
w celach marketingowych i handlowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Finamax oraz innych związanych
z działalnością Finamax.
Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu przedstawienia indywidualnej oferty produktów i usług
oferowanych przez Finamax oraz informacji o ofertach specjalnych i akcjach promocyjnych.
Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na otrzymywanie od Finamax informacji handlowych dotyczących produktów i usług
oferowanych przez Finamax, w tym informacji o ofertach specjalnych i akcjach promocyjnych za pomocą środków komunikacji
7

elektronicznej i telefonicznej w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu wzięcia udziału w Programie poleceń – Finamax Profit 1000 PLUS
i odebrania nagrody.

Data, czytelny podpis osoby przystępującej do akcji promocyjnej
Program poleceń – Finamax Profit 1000 PLUS

*Niepotrzebne skreślić
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Załącznik 2

WNIOSEK O WYPŁATĘ NAGRODY FINAMAX PROFIT 1000 PLUS
Ja, niżej podpisana/y:

Imię i nazwisko
PESEL
Adres zamieszkania
Data podpisania deklaracji przystąpienia do akcji promocyjnej
Program poleceń Finamax 1000 PLUS
Imię i nazwisko osoby, której poleciłam/em usługi Finamax
Data złożenia wniosku kredytowego przez Klienta z Polecenia
osoby Polecającej*
Data uruchomienia kredytu hipotecznego Klienta z Polecenia
osoby Polecającej*
Numer rachunku bankowego do wypłaty Nagrody Finamax 1000
PLUS

W związku ze spełnieniem przeze mnie warunków wypłaty Nagrody Finamax Profit 1000 PLUS zawartych w Regulaminie akcji
promocyjnej Program poleceń – Finamax Profit 1000 PLUS, wnoszę o wypłatę Nagrody Finamax Profit 1000 PLUS zgodnie
z Regulaminem na podany przeze mnie wyżej rachunek bankowy.

Data, czytelny podpis Uczestnika akcji promocyjnej
Program poleceń – Finamax Profit 1000 PLUS – Osoby Polecającej

*Niepotrzebne skreślić
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Załącznik 3

WNIOSEK O WYPŁATĘ NAGRODY BON FINAMAX PROFIT UBEZPIECZENIE 300 PLUS

Ja, niżej podpisana/y:

Imię i nazwisko
PESEL
Adres zamieszkania
Data podpisania deklaracji przystąpienia do akcji promocyjnej
Program poleceń Finamax 1000 PLUS
Imię i nazwisko osoby, która poleciłam usługi Finamax*
Data złożenia wniosku kredytowego za pośrednictwem Finamax
Data uruchomienia kredytu hipotecznego za pośrednictwem
Finamax
Imię i nazwisko Eksperta kredytowego Finamax
Data otrzymania od Finamax Bonu Finamax Profit
Ubezpieczenie 300 PLUS
Data zawarcia za pośrednictwem Finamax umowy
ubezpieczenia dowolnego rodzaju
Wysokość rocznej składki za ubezpieczenie zawarte za
pośrednictwem Finamax
Numer rachunku bankowego do wypłaty Nagrody Bon Finamax
Profit Ubezpieczenie 300 PLUS

W związku ze spełnieniem przeze mnie warunków wypłaty nagrody Bon Finamax Profit Ubezpieczenie 300 PLUS zawartych
w Regulaminie akcji promocyjnej Program poleceń – Finamax Profit 1000 PLUS, wnoszę o wypłatę nagrody Bon Finamax Profit
Ubezpieczenie 300 PLUS, tj. zwrot całości lub części poniesionych kosztów rocznej składki za ubezpieczenie dowolnego rodzaju
zgodnie z Regulaminem, na podany przeze mnie wyżej rachunek bankowy.

Data, czytelny podpis Uczestnika akcji promocyjnej
Program poleceń – Finamax Profit 1000 PLUS – Osoby Polecającej

*Niepotrzebne skreślić
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