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Art.1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem promocji jest Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Warta S.A. z siedzibą
w Warszawie rondo I. Daszyńskiego 1, 00-843 Warszawa, wpisane do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:
0000023648, NIP 113-15-36-859, kapitał zakładowy 311 592 900 zł opłacony w całości, zwana
dalej „Organizatorem”.
2. Promocja organizowana jest na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, na podstawie niniejszego
regulaminu, zwanego dalej „Regulaminem”.
3. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę akcji promocyjnej „WARTA POSAG - Prezent na
Przyszłość” , dalej „Promocja”.
4. Regulamin określa prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników.
Art.2
ZASADY PROMOCJI
1. Promocja trwa od dnia 26.06.2022r. do dnia 30.09.2022r.
2. Promocja polega na dołączeniu przez Organizatora prezentu do wystawionych przez
Organizatora polis „WARTA POSAG”, potwierdzających zawarcie przez Uczestnika
z Organizatorem umowy ubezpieczenia na życie „WARTA POSAG” (Umowa Ubezpieczenia)
wyłącznie z wniosków „WARTA POSAG”, spisanych z Klientem w okresie trwania
promocji przy zastrzeżeniu postanowień ust. 4 - 5 poniżej.
3. Prezentem jest elektroniczna karta podarunkowa do wykorzystania przy zakupach w
sklepie internetowym empik.com o wartości 200 zł (słownie: dwieście złotych 00/100),
dalej „Prezent”. W ramach niniejszej Promocji Organizator przyzna Prezenty 200 pierwszym
Uczestnikom, którzy spełnią warunki określone postanowieniami niniejszego Regulaminu.
Uczestnikami Promocji mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, które w okresie
objętym Promocją zawrą z Organizatorem Umowę Ubezpieczenia oraz opłacą składkę
w terminie oraz wysokości wymaganej postanowieniami zawartej przez Uczestnika Umowy
Ubezpieczenia.
4. Organizator zastrzega, iż Prezenty nie będą przekazywane Uczestnikom w ramach
prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.
5. Promocja nie obejmuje pracowników Organizatora, sprzedawców (agentów i OFWCA)
ubezpieczeniowych współpracujących z Organizatorem oraz współmałżonków pracowników i
agentów ubezpieczeniowych i osób zamieszkujących pod adresem tożsamym z adresem
pracowników i agentów.
6. Przystąpienie do Promocji jest dobrowolne i równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika
Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad,
jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie określone w Regulaminie warunki, które
uprawniają go do udziału w Promocji.
Art. 3
ZASADY PRZEKAZNIA PREZENTU
1. Organizator oświadcza, że wartość brutto Prezentu wynosi 200 zł (słownie: dwieście złotych
00/100).
2. Prezent przysługuje Uczestnikowi, który spełnia określone w Regulaminie warunki Promocji.
3. Prezent zostanie przesłany Uczestnikowi na wskazany we wniosku o zawarcie umowy
ubezpieczenia adres mailowy Uczestnika w formie kodu (e-Karty) niezwłocznie, w terminie
30 dni od daty zawarcia Umowy Ubezpieczenia.
4. Organizator uznaje moment wysłania wiadomości e-mail zawierającej Prezent w formie kodu
za moment skutecznego przekazania Prezentu Uczestnikowi.
5. Organizator wyłącza możliwość wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za Prezent.
6. Organizator oświadcza, że każdy przekazywany Uczestnikowi Prezent jest związany ze
sprzedażą premiową usługi ubezpieczenia na życie i w związku z tym jest zwolniony od podatku
dochodowego od osób fizycznych w oparciu o przepis art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26
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lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, z uwagi na nieprzekroczenie limitu
kwotowego (tj. 2000 zł).
Art.4
DANE OSOBOWE
1. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Towarzystwo Ubezpieczeń na
Życie „Warta” S.A. z siedzibą w Warszawie przy rondzie I. Daszyńskiego 1, 00-843 Warszawa.
2. Z administratorem można się kontaktować pisemnie na podany adres siedziby lub w sposób
podany na stronie www.warta.pl w zakładce Kontakt.
3. Dane osobowe Uczestników Promocji będą przetwarzane przez Wartę na podstawie prawnie
uzasadnionego interesu administratora Rozporządzenie 2016/679 w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Dz.U.UE.L.2016.119.1 (Rozporządzenie
RODO). (art. 6 ust. 1. lit. f RODO) w celu:
 realizacji niniejszej Promocji i wyłonienia laureatów - przez okres niezbędny do jej
przeprowadzenia i wręczenia nagród;
 rozpatrzenia reklamacji i dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi
z realizacją Promocji – przez okres 3 lat od jej zakończenia;
4. Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest:
a. realizacja Promocji,
b. przekazanie Uczestnikowi Prezentu związanego z Promocją,
5. Natomiast w przypadku otrzymania Prezentu, dane osobowe Uczestnika Promocji będą
przetwarzane w celu rozliczenia Promocji i wydania nagród na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
RODO, tj. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze:
 wynikających z przepisów podatkowych na podstawie przepisów Ordynacji
podatkowej, przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał
obowiązek podatkowy wynikający z rozliczenia z Promocji;
 wynikających z przepisów rachunkowych na podstawie przepisów o rachunkowości,
przez okres 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym
operacje, transakcje lub postępowanie związane z Promocją zostały ostatecznie
zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione.
6. Uczestnikowi przysługuje prawo do:
a. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (o ile nie
uniemożliwi realizacji obowiązków administratora wynikających z przepisów prawa),
ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych do innego administratora.
b. wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją wobec danych
przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych
c. wniesienia skargi do Organu Nadzoru w zakresie danych osobowych (Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych).
7. W przypadku skorzystania z przysługujących praw kontakt z inspektorem ochrony danych jest
możliwy poprzez adres poczty elektronicznej: IOD@warta.pl lub drogą pisemną pod adresem
siedziby Administratora danych podanym powyżej. Dane inspektora dostępne są pod
następującym adresem: www.warta.pl w zakładce Kontakt.
8. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wzięcia udziału w Promocji, a w odniesieniu do celów
podatkowych i rachunkowych jest wymogiem ustawowym.
9. W powyższym zakresie Organizator nie przekazuje danych innym odbiorcom.
Art. 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Promocją będą
rozstrzygane przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.
2. Wszelkie informacje na temat Promocji Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Agentem
ubezpieczeniowym, za pośrednictwem którego zawierają umowę ubezpieczenia. Odpowiedzi
będą udzielane w ciągu 7 dni roboczych.
3. Niniejszy Regulamin dostępny jest do wglądu w siedzibie Organizatora i pod adresem
www.warta.pl.
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4. Uczestnikowi, który nie spełni warunków określonych w Regulaminie nie przysługuje
uprawnienie do otrzymania od Organizatora Prezentu.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa
polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego oraz właściwe przepisy ustawy
o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz.U.2021.1128 t.j.)
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