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REGULAMIN PROMOCJI
„IDEAHUB EXPRESS”
§ 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE
1. Regulamin Promocji IdeaHub Express („Regulamin”) określa zasady funkcjonowania Promocji IdeaHub Express, prowadzonej przez Idea Bank S.A. w ramach czynności marketingowych Idea Bank S.A.
2. Zakres, szczegóły i warunki skorzystania z Promocji IdeaHub Express zawarte
są w niniejszym Regulaminie.
3. Definicje użyte w Regulaminie oznaczają:
1) Bank – Idea Bank Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS
0000026052, NIP 5260307560, REGON 011063638, kapitał zakładkowy 156 803 962 PLN (opłacony w całości);
2) IdeaHub Express – przestrzeń usługową w ramach wyodrębnionego wagonu kolejowego, będącego częścią składów obsługiwanych przez PKP,
wyposażoną w Miejsca Pracy udostępniane Uczestnikom;
3) Miejsca Pracy – powierzchnię IdeaHub Express, w ramach której Uczestnicy mogą bezpłatnie korzystać z:
- dostępu do sieci Internet za pomocą łącza bezprzewodowego WiFi,
- dostępu do sprzętu biurowego (tj. skaner, drukarka, kopiarka),
- dostępu do stanowiska z kawą, herbatą,
- dostępu do prasy;
4) PKP – PKP Intercity S.A. z siedzibą w Warszawie, przy Alejach Jerozolimskich 142 A, 02-305 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS
0000296032, NIP 526 25 44 258, REGON 017258024, kapitał zakładowy: 2 489 033 640 PLN (opłacony w całości);
5) Promocja IdeaHub Express - świadczenia promocyjne skierowane przez
Bank do Uczestników Promocji IdeaHub Express, w ramach których
Uczestnik jest uprawniony do otrzymania bezpłatnego Vouchera oraz korzystania z Miejsc Pracy;
6) Uczestnik - klienta Banku, do którego skierowana jest Promocja IdeaHub
Express, będącego w momencie korzystania z Promocji IdeaHub Express
stroną ważnej (tj. nie znajdującej się w okresie wypowiedzenia) umowy
o rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy lub umowy o rachunek rozliczeniowy, prowadzony przez Bank na jego rzecz;
7) Voucher – imienny dokument uprawniający do jednorazowego bezpłatnego przejazdu jednego Uczestnika, na trasie kursowania składu PKP z IdeaHub Express, pomiędzy stacją początkową a stacją końcową przejazdu.
Voucher upoważnia do przejazdu wyłącznie w IdeaHub Express. Voucher
nie stanowi biletu na przejazdy obsługiwane przez PKP w innych częściach składu PKP oraz na innych trasach niż trasy składu PKP z IdeaHub
Express;
8) Okres Promocji – okres od dnia 24 kwietnia 2017 r. do dnia 26 czerwca 2017 r. w którym Uczestnik może przystąpić do Promocji IdeaHub
Express.
§ 2 ZASADY PROMOCJI IDEAHUB EXPRESS
1. Uczestnik, który przystąpi do Promocji IdeaHub Express jest uprawniony do:
a) otrzymania bezpłatnego Vouchera,
b) korzystania z Miejsc Pracy.
2. Uczestnik w celu przystąpienia do Promocji IdeaHub Express zobowiązany
jest do osobistego odebrania Vouchera, zgodnie z zasadami określonymi
w pkt 4 i 5.
3. Voucher można odebrać w Okresie Promocji w placówkach IdeaHub znajdujących się w Warszawie, Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu (szczegóły dotyczące
funkcjonowania placówek IdeaHub dostępne są pod adresem www.ideabank.
pl). Data wyjazdu, trasa przejazdu, godzina wyjazdu, godzina przyjazdu oraz
numer wagonu PKP w ramach, którego Voucher obowiązuje, są określone
każdorazowo na Voucherze.
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4. Aby skorzystać z Promocji IdeaHub Express, Uczestnik powinien w recepcji
placówki IdeaHub, w której będzie odbierał Voucher, potwierdzić zapoznanie
się z Regulaminem a następnie jego odbiór.
5. Voucher nie podlega zwrotowi, ani wymianie na bilet PKP bądź ekwiwalent
pieniężny.
6. Ilość dostępnych Voucherów jest ograniczona w liczbie 16 Voucherów, na
przejazd w danym dniu i na danej trasie kursowania składu PKP z IdeaHub
Express. Informacje o tym ile Voucherów pozostało do wykorzystania na dany
przejazd dostępna jest w placówkach Idea Hub w których są one wydawane.
7. Korzystanie z Miejsc Pracy dla Uczestnika jest w całości darmowe, pod warunkiem okazania pracownikowi Banku, bezpośrednio przed skorzystaniem
z IdeaHub Express ważnego Vouchera i posiadania go przez cały czas trwania
podróży w IdeaHub Express.
8. Od świadczenia otrzymanego przez Uczestnika w ramach Promocji IdeaHub
Express w postaci Vouchera, Bank obliczy i pobierze jako płatnik zryczałtowany podatek w wysokości 19% od wartości świadczenia przekazanego Uczestnikowi, w rozumieniu art. 30 ust. 1 pkt 4b Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 361
z późn. zm.).
9. Obowiązek podatkowy powstaje w dniu odebrania Vouchera, bez względu na
fakt jego wykorzystanie przez Uczestnika.
10. Bank udzieli Uczestnikowi, który odebrał Voucher premii pieniężnej stanowiącej równowartość zryczałtowanego podatku od przychodu Uczestnika,
obliczonego jako suma wartości świadczenia z tytułu otrzymanych świadczeń
w danym miesiącu oraz tejże premii pieniężnej.
11. Bank na koniec każdego miesiąca pobierze jako płatnik zryczałtowany podatek dochodowy poprzez potrącenie z kwotą przyznanej Uczestnikowi premii
pieniężnej za dany miesiąc.
§ 3 PRZESTRZEŃ IDEA HUB EXPRESS
1. Promocja IdeaHub Express realizowana jest wyłącznie w IdeaHub Express.
2. Skład PKP z IdeaHub Express kursuje wyłącznie w dni robocze, zgodnie z rozkładem PKP, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
3. Bank nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w rozkładzie jazdy, opóźnienia
lub inne zmiany wprowadzone przez PKP w związku z funkcjonowaniem składów, w ramach których działa IdeHub Express.
§ 4 KORZYSTANIE Z INTERNETU
1. Bank w ramach Promocji IdeaHub Express zapewnia Uczestnikom nielimitowany bezprzewodowy dostęp do Internetu w przestrzeni IdeaHub Express
(„Dostęp”).
2. Korzystanie z Dostępu jest możliwe po zalogowaniu się Uczestnika do sieci
pod nazwą IdeaHub Express.
3. Bank nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za korzystanie z Dostępu,
w szczególności za: czasowy brak Dostępu ani za obniżenie przepustowości
łącza, nieuprawnione użycie oprogramowania lub innych utworów będących
przedmiotem ochrony własności intelektualnej dostępnych w Internecie,
szkody wyrządzone przez oprogramowanie dostarczone przez strony trzecie,
warunki techniczne panujące w sieci radiowej oraz opóźnienia w strefie internetowej, które mogą mieć wpływ na rzeczywisty transfer do i z komputera
Uczestnika poprzez Internet.
4. Bank nie prowadzi wsparcia technicznego dla użytkującego sieć Uczestnika, jak również nie ponosi odpowiedzialności za kompatybilność urządzeń
Uczestnika z infrastrukturą punktu dostępowego.
5. Ze względów bezpieczeństwa nie jest gwarantowana dostępność do wszystkich usług sieciowych.
6. Uczestnikowi nie wolno używać Dostępu do następujących celów: przesyłania
i udostępniania treści, które są niezgodne z prawem, pornograficzne lub są
przedmiotem ochrony własności intelektualnej, do której Uczestnik nie jest
uprawniony, przesyłania i udostępniania treści mogących naruszyć czyjekolwiek dobra osobiste, masowego rozsyłania niezamówionych przez odbiorców
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treści o charakterze reklamowym (tzw. spam), rozpowszechniania wirusów
komputerowych i innych programów mogących uszkodzić komputery innych
użytkowników Internetu, odsprzedawania Dostępu do sieci Internet bez wiedzy i pisemnej zgody Banku, obciążania w znacznym stopniu pasma poprzez
udostępnianie serwerów WWW, IRC, NNTP itp.
7. Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia z tytułu czasowego bądź stałego braku sygnału internetowego lub ograniczenia przepustowości łącza wynikającego z wyłączenia lub problemów technicznych z nadajnikiem.
8. Bank może w celu realizacji usługi Dostępu posługiwać się plikami cookies,
które mogą zapisywać się na komputerze Uczestnika. Pliki takie mogą być
odczytane przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera. Cookies dostarczają danych statystycznych o ruchu Uczestników i danych o korzystaniu
przez nich z poszczególnych stron oraz umożliwiają sprawne świadczenie
usługi Dostępu. Uczestnik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania cookies, jednakże wyłączenie cookies może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z Dostępu. Szczegółowe informacje dotyczące wykorzystywania przez Bank plików cookies zostały
określone w Polityce cookies dostępnej na www.ideabank.pl.
9. Bank nie odpowiada za politykę ochrony prywatności innych stron internetowych.
§ 5 ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI
1. Bank zastrzega sobie prawo ograniczenia dostępności do przestrzeni IdeaHub Express w przypadku organizowania zamkniętych szkoleń, konferencji
i innych imprez okolicznościowych.
2. Bank zobowiązuje się dochować należytej staranności w zabezpieczeniu IdeaHub Express, jednak nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za rzeczy,
dokumenty oraz inne mienie Uczestników.
3. Bank nie zapewnia w ramach IdeaHub Express warunków pozwalających na
zachowanie w poufności informacji i dokumentów Uczestników, w tym nie
ponosi odpowiedzialności za naruszenie przez Uczestników lub inne osoby
tajemnicy przedsiębiorstwa pozostałych Uczestników.
4. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone
Bankowi, innym Uczestnikom lub ich gościom w związku z korzystaniem
z przestrzeni IdeaHub Express.

§ 6 PRZEPISY PORZĄDKOWE
1. Uczestnicy przebywający w IdeaHub Express zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz „Regulaminu Porządkowego IdeaHub
Express”, który dostępny jest w IdeaHub Express,
2. W przestrzeni IdeaHub Express panuje całkowity zakaz prowadzenia działalności konkurencyjnej do działalności prowadzonej przez Bank lub spółki z grupy kapitałowej Banku, w tym działalności związanej z usługami bankowymi,
finansowymi, pośrednictwem w obrocie nieruchomościami, usługami ubezpieczeniowymi („działalność konkurencyjna”). W szczególności zakazane jest
wykorzystywanie przestrzeni IdeaHub Express do promowania działalności
konkurencyjnej, prowadzenia szkoleń dotyczącej działalności konkurencyjnej
oraz pozostawiania materiałów reklamowych dotyczących działalności konkurencyjnej.
§ 7 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane Uczestników przetwarzane będą zgodnie z postanowieniami Ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.
U. z 2015 r., poz. 2135 ze zm.). Administratorem danych osobowych Uczestników jest Bank. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji Promocji
IdeaHub Express.
2. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich poprawiania.
§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Bank zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian postanowień Regulaminu. Zmiana Regulaminu nie będzie prowadzić do pogorszenia sytuacji prawnej
Uczestników, a tym bardziej naruszać praw nabytych już przez Uczestników
przed dokonaniem zmian w Regulaminie.
2. Regulamin dostępny jest także na stronie internetowej www.ideabank.pl/idea-hub, oddziałach IdeaHub, w których wydawane są Vouchery i w recepcji IdeaHub Expres.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 24 kwietnia 2017 roku.

Oświadczam, iż otrzymałam/em, zapoznałam/em oraz akceptuję treść Regulaminu.
Oświadczam, że w dniu

otrzymałam/em Voucher,

Uprawniający do przejazdu w dniu
O wartości

na trasie
PLN.

Warszawa, dnia
NIP

PODPIS!

PESEL

Czytelny podpis Uczestnika
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