
Regulamin oferty „Biznes Premium- wspieramy Celestyniaki”. 

 

§1   Organizator 

 

Organizatorem oferty „Biznes Premium- wspieramy Celestyniaki” jest firma Biznes Premium 

Paweł Nazaruk z siedzibą w Warszawie (00-872) przy ul. Chłodna 64, wpisana do rejestru 

przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod 

numerem NIP: 5632395076 

 

 

 

§2   Czas trwania oferty 

 

1. Oferta obowiązuje od 01.07.2021 r. Do odwołania. 

2. Oferta obowiązuje na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, w ramach kampanii Biznes 

Premium- wspieramy zwierzęta w potrzebie prowadzonej na stronie schroniska oraz 

stronie Biznes Premium 
 

 

     §3 Zasady Oferty  

 

Z oferty mogą skorzystać osoby fizyczne oraz firmy, które spełniają następujące 

warunki: 

1.  Skorzystają z jednego z produktów oferowanych przez organizatora w trakcie trwania 

oferty promocyjnej „Biznes Premium- wspieramy Celestyniaki” określonych w §3 

2.  Warunkiem przekazania kwoty jest uzyskanie pozytywnej decyzji kredytowej oraz 

podpisanie umowy z bankiem za pośrednictwem firmy Biznes Premium. 

3. W okresie 60 dni od podpisania umowy zostanie przekazana kwota na rzecz schroniska 

w Celestynowie wraz z informacją o darczyńcy. 

4. Rodzaje oferty: 

Rodzaj oferty Minimalna kwota  Przekazana kwota na 

rzecz schroniska 

Kredyt hipoteczny 300 000 zł 500,00 zł 

Kredyt firmowy 100 000 zł 500,00 zł 

Kredyt 

konsolidacyjny 

100 000 zł 500,00 zł 

Kredyt gotówkowy 70 000 zł 500,00 zł 

 

 

 

 

§ 4 Ochrona danych osobowych 

 

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Biznes Premium Paweł Nazaruk z 

siedzibą w Warszawie (00-872) przy ul. Chłodna 64, wpisana do rejestru 

przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności gospodarczej pod 

numerem NIP: 5632395076 (dalej: „Administrator danych”). Z Administratorem 

danych można się skontaktować pisemnie na adres Administratora danych. 

 



2) Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się 

skontaktować poprzez e-mail na adres: kontakt@biznespremium.com lub pisemnie, na 

adres siedziby Administratora danych. Z inspektorem ochrony danych można się 

kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych 

oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

 

3) Informacje dotyczące polityki bezpieczeństwa są dostępne dla państwa na stronie: 

https://biznespremium.com/polityka-prywatnosci/ 

 

 

§5 Postanowienia końcowe 

 

1. Przekazanie wsparcia finansowego do schroniska. uzależnione jest od pozytywnej 

oceny zdolności kredytowej i podpisania umowy z Bankiem. 

2. Regulamin Oferty wchodzi w życie z dniem 01.07.2021 r. 

3. Oferta może powtarzać się w przyszłości. 

4. W formularzu na stronie https://biznespremium.com/kontakt/ proszę wpisać hasło 

„Celestyniaki”, aby skontaktował się z Państwem konsultant, który przedstawi ofertę 

promocyjną spersonalizowaną pod Państwa potrzeby. 
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