
Regulamin Sprzedaży premiowej dla uczestników 

PPK oferowanego przez Nationale-Nederlanden 

Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.” 

I. Definicje 

Kod promocyjny –  kod NNPPKNOTUS20, umożliwiający uzyskanie zwrotu 1% wartości kredytu 
gotówkowego na karę przedpłaconą (prepaid) oraz zwrotu 0,5% wartości kredytu 
hipotecznego na kartę przedpłaconą (prepaid). przy zawieraniu umowy o kredyt gotówkowy 
lub umowy o kredyt hipoteczny za pośrednictwem NOTUS Finanse S.A.  
Kod promocyjny można wykorzystać wyłącznie w okresie od 17 lutego 2020 r. do 31 grudnia 

2020 r.   

Nationale-Nederlanden PTE – Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo 
Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa, zarejestrowane 
w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w 
Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 
42153, numer NIP 526-22-41-523, o kapitale zakładowym w wysokości 33 000 000,00zł, 
kapitał wpłacony: 33.000.000 zł.  

NOTUS Finanse S.A. - ul. Marszałkowska 76, 00-517 Warszawa, zarejestrowaną w Rejestrze 

Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000324689 numer 

NIP 525-22-86-547, o kapitale zakładowym 500 000,00 zł, w całości wpłaconym 

Organizator sprzedaży premiowej – Nationale‑Nederlanden PTE. 

Uczestnik sprzedaży premiowej – uczestnik Pracowniczego Planu Kapitałowego (w 

rozumieniu ustawy o PPK) prowadzonego przez Nationale‑Nederlanden PTE, który otrzyma 

Kod promocyjny.  

PPK – Pracowniczy Plan Kapitałowy, o którym mowa w ustawie o Pracowniczych Planach 

Kapitałowych.  

 

II. Cel Sprzedaży premiowej 

1. Celem Sprzedaży premiowej jest zachęcanie do potencjalnych uczestników PPK do 

przystąpienia do umowy o prowadzenie PPK, zawieranej z Nationale-Nederlanden PTE 

poprzez  przekazanie im Kodu promocyjnego.  

2.  Okres, w którym można skorzystać z Kodu promocyjnego trwa od 17 lutego 2020 r. do 31 

grudnia  2020 r.  

III. Zasady wykorzystania Kodu promocyjnego 



Szczegółowe zasady i warunki wykorzystania Kodu promocyjnego określa Regulamin 

Sprzedaży Premiowej „NOTUS PPK”, stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu. 

 

IV. Reklamacje 

1. Wszelkie reklamacje związane z organizacją niniejszej Sprzedaży premiowej polegającej na 

otrzymaniu Kodu promocyjnego Uczestnik sprzedaży premiowej zobowiązany jest zgłaszać do 

Organizatora sprzedaży premiowej: 

 a) w formie pisemnej – dostarczając osobiście stosowne pismo do punktu obsługi klienta 

w siedzibie Nationale‑Nederlanden PTE, lub przesyłką pocztową przesłaną na adres siedziby 

Nationale‑Nederlanden PTE (ul. Topiel 12, 00‑342 Warszawa) z dopiskiem dot. Sprzedaży 

premiowej PPK,  

b) ustnie – telefonicznie (pod numerem telefonu 801 20 30 40 lub 22 522 71 24) albo 

osobiście podczas wizyty Klienta w punkcie obsługi klienta zlokalizowanym w siedzibie 

Nationale‑Nederlanden PTE,  

c) w formie elektronicznej poprzez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie 

internetowej www.nn.pl.  

2. Nationale‑Nederlanden PTE udziela odpowiedzi na reklamację niezwłocznie, nie później niż 

w terminie 30 dni od jej otrzymania.  

3. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji 

i udzielenie odpowiedzi w terminie określonym powyżej, poinformujemy osobę zgłaszającą 

reklamację o przyczynie opóźnienia, wskażemy okoliczności potrzebne do rozpatrzenia 

reklamacji i określimy przewidywany termin jej rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi. Termin 

ten nie może przekroczyć 60 dni, licząc od dnia otrzymania reklamacji.  

4. Odpowiedź na reklamację udzielana jest w postaci papierowej lub w postaci innego trwałego 

nośnika informacji i przekazywana przesyłką pocztową wysłaną na aktualny adres 

korespondencyjny osoby zgłaszającej reklamację. 

5. Reklamacje dotyczące procesu zawierania umowy o kredyt gotówkowy czy kredyt hipoteczny 

jak również związane z korzystaniem z Kodu promocyjnego i kart przedpłaconych należy 

zgłaszać bezpośrednio do NOTUS Finanse S.A.   

V. Dane osobowe  

1. Administratorem danych osobowych Uczestnika sprzedaży premiowej jest 

Nationale‑Nederlanden PTE.  

2. W celu uzyskania informacji na temat przetwarzania danych osobowych należy skontaktować 

się z administratorem danych poprzez adres e‑mail administrator@nn.pl. Administrator 

wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e‑mail 

iod@nn.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych 

z przetwarzaniem danych.  

3. Dane osobowe Uczestnika Sprzedaży premiowej  przetwarzane są w celu przeprowadzenia 

i udziału w Sprzedaży premiowej. Dane przetwarzane są na podstawie zgody tj. art. 6 ust. 1 lit 



a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radu (UE)  2016/ 679 UE (tzn. RODO). Podstawą 

przetwarzania danych osobowych Uczestnika Sprzedaży premiowej jest wyrażona zgoda.  

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania Sprzedaży premiowej i zakończenia 

wszystkich czynności związanych z jej przeprowadzeniem (w szczególności w zakresie 

postępowań reklamacyjnych) lub do momentu przedawnienia roszczeń Uczestników 

Sprzedaży premiowej lub Organizatora lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych 

osobowych wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.  

5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na 

zlecenie administratora takim jak na przykład podmiotom IT– przy czym takie podmioty 

przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami 

administratora. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo dostępu do swoich 

danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania.  

6. Wyrażona zgoda może zostać wycofana w każdej chwili. Wycofanie zgody nie wpłynie na 

zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem.  

7. W celu realizacji powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych, 

zgodnie z pkt 2. powyżej.  

8. Uczestnik Sprzedaży premiowej ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, gdy uzna,  iż przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.  

9. Podanie danych przez uczestnika Sprzedaży premiowej jest dobrowolne, ale niezbędne do 

udziału w Sprzedaży premiowej.  

 

VI.  Postanowienia końcowe 

1. Regulamin Sprzedaży premiowej dostępny jest na stronie www.nn.pl oraz w aplikacji 

elektronicznej udostępnianej dla pracodawców, którzy zawarli z Nationale-Nederlanden  PTE 

umowę o zarządzanie PPK, a także wysyłany w formie elektronicznej na wskazany przez 

pracodawcę adres e-mail. 

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem  17 lutego 2020 r. i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2020 r.  

3. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie 

powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.  


