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REGULAMIN PROMOCJI  

„100 zł z Kontem 360° Junior” 

 

W regulaminie opisujemy zasady, na jakich możesz wziąć udział w promocji oraz warunki, które musisz spełnić, 

aby otrzymać nagrodę. 

JAK CZYTAĆ REGULAMIN  

 

 

Gdy piszemy:  

Ty – mamy na myśli każdą osobę fizyczną, która posiada pełną zdolność do czynności 

prawnych i chce wziąć udział w promocji „100 zł z Kontem 360° Junior”,  

my – mamy na myśli Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Stanisława 

Żaryna 2A, 02-593 Warszawa 

 

Niektórych pojęć w tym regulaminie używamy w określonym znaczeniu. Wyjaśniamy je w słowniku na końcu 

regulaminu. W treści regulaminu oznaczamy je podkreśleniem, na przykład: konto osobiste. 

KIEDY MOŻESZ PRZYSTĄPIĆ DO PROMOCJI 

1. Promocja trwa od 2 stycznia 2023 roku do 31 marca 2023 roku lub do czasu, kiedy otworzymy 

maksymalnie 10 000 kont osobistych w okresie promocji. 

2. Jeśli limit kont osobistych wyczerpie się przed 31marca 2023 roku, to zamieścimy informację o 

zakończeniu promocji na stronie https://www.bankmillennium.pl/klienci-indywidualni/konta-

osobiste/konto-360-junior. 

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROMOCJI 

3. Możesz wziąć udział w promocji, jeśli: 

1) posiadasz w naszym banku własne konto osobiste lub kartę kredytową, 

2) masz wyrażone zgody na otrzymywanie od nas informacji marketingowych i handlowych przez 

kanały elektroniczne (tj. przez Millenet, Aplikację Mobilną, SMS, Kanał bankomatowy, pocztę 

elektroniczną, czat oraz wideorozmowy) i przez telefon i nie odwołasz tych zgód do momentu 

przekazania nagrody, 

3) posiadasz zdefiniowany u nas polski numer telefonu, na który przesyłamy HasłaSMS, 

4) chcesz otworzyć konto osobiste swojemu małoletniemu dziecku lub dzieciom, a wcześniej żadne z 

nich nie posiadało Konta 360° Junior. 

4. W promocji każdemu małoletniemu dziecku możesz otworzyć tylko jedno Konto 360° Junior. 

JAKĄ NAGRODĘ MOŻESZ OTRZYMAĆ 

5. W promocji możesz zdobyć 100 zł na eKarcie goodie. 

6. eKarta udostępniona jest w aplikacji goodie przez Millennium Goodie sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 

7. Możesz ją wykorzystać w sklepach stacjonarnych (za pomocą płatności zbliżeniowych Google Pay lub 

Apple Pay) i internetowych na terenie Polski. 
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JAK Z NIEJ SKORZYSTAĆ 

8. Aby skorzystać z nagrody, otrzymasz od nas kod do aktywacji eKarty w aplikacji goodie. Kod 

przekażemy Ci SMS-em na podany przez Ciebie numer telefonu. Kod będzie ważny 60 dni od 

momentu, w którym Ci go przekażemy. 

9. W tym czasie: 

1) pobierz aplikację goodie na swój telefon, 

2) zaloguj lub zarejestruj się w aplikacji goodie, 

3) jeśli rejestrujesz się po raz pierwszy – zapoznaj się i zaakceptuj „Regulamin Kart podarunkowych dla 

Klientów goodie” oraz „Regulamin wydawania i użytkowania kart podarunkowych goodie – 

bankowość przedsiębiorstw w Banku Millennium S.A.”, 

4) wejdź w zakładkę „Profil”, wybierz „Użyj kodu”, wprowadź kod do aktywacji eKarty i numer 

telefonu, 

5) potwierdź numer telefonu, wpisując kod weryfikacyjny, który otrzymasz od goodie w treści SMS. 

10. eKarta ważna jest 12 miesięcy od momentu, kiedy aktywujesz kod. 

11. Nie mamy obowiązku wysłania ponownie kodu, jeśli wskazałeś nieaktualny numer telefonu lub jeśli 

utracisz kod.  

 

 

Jeśli będziesz mieć pytania, które dotyczą aktywacji kodu lub eKarty, możesz wysłać je 

bezpośrednio do Millennium Goodie Sp. z o.o na adres: kontakt@goodie.pl.  

 

CO ZROBIĆ, ABY OTRZYMAĆ NAGRODĘ 

12. Otrzymasz nagrodę, jeśli spełnisz następujące warunki: 

 Jeśli Twoje dziecko ma mniej niż 7 lat Jeśli Twoje dziecko ma 7 lat lub więcej 

1)  

między 2.01.2023 r. a 31.03.2023 r., o ile limit 10 000 otwartych w promocji kont osobistych nie został 

wyczerpany, otworzysz dziecku Konto 360° Junior w naszych kanałach zdalnych Millenet lub w aplikacji 

mobilnej,  

2)  zaakceptujesz regulamin promocji, 

3)  do 28.04.2023 r. zasilisz to konto sumą kwot w wysokości minimum 150 złotych  oraz dodatkowo: 

4) 

nie dotyczy 

 

wyrazisz w imieniu Twojego dziecka zgodę na 

otrzymywanie od nas informacji handlowych i 

marketingowych przez kanały elektroniczne i nie 

odwołasz jej do momentu, aż otrzymasz nagrodę 

 

5) 

Twoje dziecko aktywuje aplikację mobilną na swoim 

telefonie 

 

6) 
Twoje dziecko zapłaci min. 1 raz kartą debetową, 

zbliżeniowo telefonem lub BLIKIEM 

  



 
 

3  

13. Nagrodę przekażemy Ci do 31 maja 2023 roku, jeśli: 

1) zostaną spełnione wszystkie warunki opisane powyżej, 

2) do czasu wydania nagrody nie rozwiążesz, nie wypowiesz lub nie odstąpisz od umowy o Konto 360° 

Junior w imieniu swojego dziecka. 

 

Zobacz jakie to proste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W JAKI SPOSÓB PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE   

14. Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa jest 

administratorem danych osobowych uczestników promocji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO).  

15. Dane osobowe uczestników promocji będą przez nas przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO 

w celu przeprowadzenia promocji, a w przypadku, gdy będzie mieć to zastosowanie, również 

postępowania reklamacyjnego dotyczącego promocji oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c w celu 

wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa związanych z rozliczeniem nagród. Pozostałe 

cele przetwarzania zależne będą od rodzaju posiadanych produktów.  

16. Masz prawo do złożenia sprzeciwu, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz sprostowania 

danych, żądania dostępu do treści danych oraz ich przeniesienia. W każdej chwili możesz odwołać zgodę 

w przypadkach, w których przetwarzanie odbywa się na jej podstawie. Szczegółowe informacje opisujące 

zasady przetwarzania danych osobowych znajdują się w dokumencie o nazwie: „Informacje dotyczące 

przetwarzania danych osobowych w Banku Millennium S.A.” dostępnym również na stronie 

https://www.bankmillennium.pl/ochrona-danych. 

 

Styczeń 2023 Luty 2023 Marzec 2023 Kwiecień 2023 

Otwierasz konto dziecku  

Otwierasz konto dziecku 

Zasilasz konto kwotą min. 150 zł 

do 31.05.2023 

PRZESYŁAMY 

CI NAGRODĘ              

Zasilasz konto kwotą min. 150 zł 

Maj 2023 

Dziecko robi min. 1 transakcję kartą debetową, zbliżeniowo telefonem lub BLIKIEM 

Na telefonie Twojego dziecka zostaje aktywowana aplikacja mobilna, a Ty wyrażasz zgodę w 

imieniu Twojego dziecka na otrzymywanie od nas informacji handlowych lub marketingowych 
przez kanały elektroniczne  i nie odwołasz jej do momentu, aż otrzymasz nagrodę. 

Dziecko poniżej 7 r.ż. 

Dziecko powyżej 7 r.ż. 

do 31.05.2023 

PRZESYŁAMY 

CI NAGRODĘ              
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JAK ZŁOŻYĆ REKLAMACJE 

17. Reklamacje możesz złożyć w następujący sposób: 

1) na piśmie - listem na adres naszej siedziby lub naszej dowolnej placówki, 

2) ustnie - w naszej dowolnej placówce lub telefonicznie (przez COT), 

3) w postaci elektronicznej - w Millenet lub aplikacji mobilnej. 

18. Reklamacje zawierać powinny dopisek następującej treści: Promocja „100 zł z Kontem 360° Junior”. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

19. Organizatorem promocji jest Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Stanisława Żaryna 

2A, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000010186, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie - XIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego, o numerze identyfikacji podatkowej (NIP) – 526-021-29-31 i kapitale 

zakładowym całkowicie wpłaconym w wysokości 1.213.116.777 złotych.  

20. Promocja odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

21. Ten regulamin znajdziesz na stronie internetowej www.bankmillennium.pl.  

22. Każda promocja, którą organizujemy jest odrębna i realizowana na podstawie osobnego regulaminu. 

Promocje nie łączą się, chyba że regulamin danej promocji stanowi inaczej. 

23. W kwestiach, które nie zostały tu opisane, zastosowanie mają postanowienia „Regulaminu ogólnego 

świadczenia usług bankowych dla osób fizycznych w Banku Millennium S.A.” oraz obowiązujące przepisy 

prawa. 

24. Nagrody, które otrzymasz, będą zwolnienie z opodatkowania zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z 

dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

25. Promocja nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 

hazardowych. 

SŁOWNIK 

COT Centrum Obsługi Telefonicznej. 

 

konto osobiste rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w PLN. 

Kontem osobistym nie jest rachunek techniczny 

przeznaczony do obsługi innych produktów 

bankowych, z ograniczonym dostępem do 

przeprowadzania rozliczeń pieniężnych. 

 

 


