REGULAMIN KONKURSÓW „KONKURSY JUBILEUSZOWE 40 LAT BANKU
SPÓŁDZIELCZEGO W KOŃSKOWOLI”
(dalej: „Regulamin”)

§ 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]
1. Organizatorem konkursów „KONKURSY JUBILEUSZOWE 40 LAT BANKU
SPÓLDZIELCZEGO W KOŃSKOWOLI” (dalej: „Konkursy”) jest Bank Spółdzielczy w
Końskowoli z siedzibą w Końskowoli, przy ul. Lubelskiej 91A, 24-130 Końskowoli, NIP: 716001-74-73, zwana dalej „Organizatorem”.
2. Konkursy organizowane są na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 K.C.
4. Celem Konkursów jest promocja Banku Spółdzielczego w Końskowoli oraz jego produktów.
5. Konkursy trwają od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. (dalej: „Okres Trwania Konkursów”).

§2 [UCZESTNICY KONKURSÓW]
1. W Konkursach mogą brać udział wszystkie Osoby Fizyczne , które są Osobami
pełnoletnimi lub osoby małoletnie posiadającymi zgodę Przedstawiciela Ustawowego na udział
w Konkursie.
2. Uczestnikami Konkursów mogą być Pracownicy Organizatora, jednak nie mogą zostać
zwycięzcami.
3. Udział w Konkursach jest całkowicie dobrowolny oraz darmowy.
4. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o dokonaniu zgłoszenia, należy przez to
rozumieć wpływ zgłoszenia na serwer systemu teleinformatycznego lub osobiście.

§3 [NAGRODY]
1. W Konkursach mogą zostać przyznane nagrody wymienione poniżej:
a. Kubki
b. Pendrive
c. Shaker/bidon
d. Ładowarki do telefonów
e. Torby sportowe
f. Plecaki
g. Stress ball
h. Torby na zakupy/kosmetyczki
i. Zestaw etui z długopisami
j. Notesy na lodówkę
k. Parasolki

l. Portfele
m. Ręczniki plażowe
n. Piłki plażowe
o. Skrobaczka do samochodu
p. Metrówka
q. Zegarek na biurko
r. Kubki termiczne
s. Poduszki do autokaru
t. Skarbonki świnki
u. Maskotki (logo na koszulce)
v. Piórniki, zeszyty, linijki
w. Odblaski (do plecaka, na rękę )
x. Breloczki
y. Notesy
z. Obwoluta na czekoladę
aa. Cukierki – krówki z logo
bb. Lub inne
2. Laureaci Konkursów nie mają prawa do wymiany nagrody na nagrodę innego rodzaju, ani
żądania wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego nagrody.
3. Laureat Konkursu nie ma prawa do przeniesienia prawa do nagrody na Osoby Trzecie.

§4 [PRZEBIEG KONKURSU]
1. Konkursy na Facebooku
12 konkursów - w każdym wygrywają 3 osoby. Zwycięzcy zostaną wyłonieni
poprzez:
a) Wylosowanie spośród wszystkich uczestników lub osób, które udzieliły
prawidłowej odpowiedzi
b) Najszybszy czas w udzieleniu odpowiedzi
c) Udzielenie odpowiedzi najbliżej poprawnej
d) Wybór najlepszej pracy konkursowej
2. Konkursy w szkołach
Maksymalnie do 3 konkursów na rok, ogłoszonych w poszczególnych szkołach Nagrodę
główną otrzymują 3 osoby ze szkoły, a wszyscy biorcą udział w konkursie otrzymują drobne
nagrody pocieszenia.
3. Konkursy w Banku
a. Dla klientów
a)
Na każdej placówce będzie dostępna dla klientów karta konkursowa
(klika pytań o banku)
b) Klienci wypełnione karty składają u pracowników banku
c) Konkurs trwa klika miesięcy, a wśród osób które wezmą w nim udział
zostanie wylosowanych 3 zwycięzców.

4. Wszyscy Uczestnicy, którym przysługuje nagroda (dalej: „Laureaci”), zostaną powiadomieni
o wygranej (w ciągu 7 dni roboczych od dnia przyznania nagrody) za pomocą systemów
teleinformatycznych, telefonicznie lub osobiście w siedzibie Banku.
5. Nagrody wydawane będą w siedzibie Banku.
6. Listy Laureatów (mogące zawierać imiona oraz nazwy miejscowości zamieszkania
Laureatów) będą publikowane na profilu Facebookowym Organizatora.

§5 [REKLAMACJE]
1. Reklamacje co do przebiegu Konkursów mogą być zgłaszane pisemnie na adres
Organizatora.
2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursów.
3. Pisemna reklamacja powinna być wysłana z dopiskiem „Konkursy” oraz zawierać: imię,
nazwisko, dokładny adres Uczestnika jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny
reklamacji.
4. W celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem konkursu, Organizator powoła
Komisję Konkursową w składzie: trzech Przedstawicieli Organizatora (dalej: „Komisja”).
5. Reklamacje rozpatrywane są przez Komisję w terminie 14 dni od dnia doręczenia.
6. Uczestnik o decyzji Komisji zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres
podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
7. Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być
dochodzone przed sądem powszechnym.

§7 [PRAWA AUTORSKIE]
Każdy Uczestnik, wraz z dokonaniem zgłoszenia, upoważnia Organizatora – z prawem
udzielania dalszych upoważnień – do wykorzystania wszelkich danych konkursowych, w
szczególności do wprowadzania ich do pamięci komputera lub innego urządzenia,
przetwarzania oraz ich publikacji i rozpowszechniania w związku z Konkursami w okresie jego
trwania i po jego zakończeniu.

§8 [POZOSTAŁE POSTANOWIENIA]
1. Organizator upoważnia Komisję nadzorującą prawidłowy przebieg Konkursów, do
podejmowania decyzji w sprawie:
1) Wykluczania Uczestników Konkursów, oraz
2) Usuwania prac konkursowych Uczestników, oraz anulowania części lub całości głosów
uzyskanych przez prace konkursowe, jeżeli decyzje te będą niezbędne do zapewnienia
prawidłowego przebiegu Konkursów.

2. Na powyżej wymienione decyzje Komisji Uczestnikowi przysługuje reklamacja na
zasadach opisanych w §5 Regulaminu.
3. Decyzje Komisji, o których mowa w ust. 1, mogą zapaść w sytuacji naruszenia przez
Uczestnika postanowień Regulaminu,
4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez
podania przyczyny, jeżeli nie będzie miało to wpływu na prawa nabyte Uczestników.
5. W trakcie trwania Konkursów treść Regulaminu Konkursów będzie dostępna do wglądu
w siedzibie Organizatora.

Obowiązek informacyjny
Zgodnie z Rozporządzeniem 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 (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.), dalej zwanym „RODO”, informuję, iż:
Administratorem Pani/Pana danych osobowy jest Bank Spółdzielczy w Końskowoli
(ul. Lubelska 91A, 24-130 Końskowola).
2. Inspektorem ochrony danych w Banku Spółdzielczym w Końskowoli jest pracownik
dostępny pod adresem: iod@bskonskowola.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu,
w celach marketingowych oraz w celach archiwalnych.
4. Zakres przetwarzanych przez Bank Pani/Pana danych osobowych wynika z Regulaminu
konkursu, obejmuje m.in. imię i nazwisko, zdjęcie laureatów konkursu.
5. Bank nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych innym podmiotom.
6. Okresy przechowywania/przetwarzania Pani/Pana danych osobowych wynikających z
przeprowadzenia konkursu i w celach marketingowych wynosi 50 lat.
7. Przysługuje Pani/Pana prawo do żądania od Banku sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec
takiego przetwarzania, z uwzględnieniem uwarunkowań wynikających z RODO, ustawy Prawo bankowe, ustawy o rachunkowości oraz innych powszechnie obowiązujących
przepisów prawa.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
9. W przypadku, gdy dane osobowe nie zostały zebrane od Pani/Pana, przysługuje Pani/Panu
prawo do uzyskania informacji o ich źródle.
10. W przypadku zautomatyzowanego podejmowania decyzji przez Bank, w tym o
profilowaniu, przysługuje Pani/Panu prawo do uzyskania informacji o zasadach ich
podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego
przetwarzania.
11. Przysługuje Pani/Panu prawo do uzyskania kopii danych osobowych podlegających
przetwarzaniu przez Bank.
1.

12. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem wzięcia udziału w konkursie.
Jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych
jest niemożliwość udziału w konkursie realizowanym przez Bank.
13. Przysługuje Pani/Panu prawo złożenia reklamacji odnośnie sposobu obsługi wniosku.
14. W przypadku pytań dotyczących obsługi wniosku prosimy o kontakt z pracownikiem
Placówki sprzedażowej Banku lub z Inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail:
iod@bskonskowola.pl
15. Więcej informacji na temat praw uczestnika konkursu wynikających z RODO znajduje się
na stronie internetowej Banku: http://www.bskonskowola.pl/bs/o-banku/rodo

Załącznik nr 1
1.

Wyrażam/y zgodę na:
1)

opublikowanie fotografii na Facebook wykonanej przy odbieraniu nagród

Uczestnik konkursu
TAK

NIE

