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Załącznik nr 1 

Uchwała Zarządu nr 061/2020 
 

 

 

Bank Spółdzielczy w Koronowie 

 

 

REGULAMIN KONKURSU 

 „Spójrzcie, jak nowocześnie bankuję mobilnie z Bankiem Spółdzielczym w Koronowie!” 

 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Organizatorem konkursu  „Spójrzcie, jak nowocześnie bankuję mobilnie z Bankiem 

Spółdzielczym  w Koronowie! ” („konkurs”) Bank Spółdzielczy w Koronowie 

z siedzibą w Koronowie przy Placu Zwycięstwa 12, 86-010 Koronowo, zarejestrowanym 

w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000142826, którego akta rejestrowe 

prowadzi Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego, NIP 554-031-33-89, („Organizator”  /   „ Bank „). 

2. Regulamin konkursu określa warunki uczestnictwa w konkursie organizowanym przez 

Bank Spółdzielczy w Koronowie, w tym wymienia warunki, które należy spełnić aby 

otrzymać nagrodę.   

3. Konkurs jest prowadzony na terenie działania Banku Spółdzielczego w Koronowie. 

4. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie https:// www.bskoronowo.com.pl 

oraz w siedzibie Centrali i Oddziałach Banku. 

 

§ 2 

Czas trwania  

 

1. Konkurs trwa od 20.04.2020r. do 30.05.2020r. 

 

§ 3 

Uczestnictwo  

1. Uczestnikiem konkursu („Uczestnik“) może być pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca 

pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, 

będąca konsumentem w rozumieniu art. 22¹ kodeksu cywilnego, która w okresie trwania 

konkursu spełni łącznie następujące warunki:  

1)  Zapozna się z niniejszym regulaminem i zaakceptuje jego warunki oraz wyrazi zgodę 

na przetwarzanie swoich danych osobowych, 
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2) Wykona  zdjęcie/ fotorelację/ filmik prezentujący w jaki sposób korzysta z płatności 

mobilnych dostępnych w Banku,  

3) Przygotuje krótki opis/hasło reklamowe dotyczące płatności mobilnych w Banku 

Spółdzielczym w Koronowie, 

4) Prześle pracę na adres mailowy Banku bank@bskoronowo.com.pl wpisując jako temat 

„Mamy tu wszystko- KONKURS”. 

2. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy Banku ani członkowie ich 

najbliższych rodzin.  

Pracownikiem Banku w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest zarówno osoba 

zatrudniona przez Organizatora na podstawie umowy o pracę, jak i osoba współpracująca 

z Organizatorem na podstawie umowy cywilnoprawnej 

(w szczególności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia). 

 

                                                                     § 4 

Zasady  

1. Nagrodę otrzyma uczestnik, którzy w okresie trwania konkursu spełni warunki, o których 

mowa § 3 niniejszego Regulaminu.  

2. W celu wyłonienia Zwycięzcy Organizator powoła Komisję Konkursową („Komisję”) 

składającą się z trzech przedstawicieli Banku. 

3. Wszystkie prace konkursowe przesłane przez Uczestników, zostaną oceniane przez 

Komisję.  

Członkowie Komisji Konkursowej dokonując wyboru zwycięskiej pracy uwzględnią 

adekwatność, kreatywność, oryginalność oraz walory artystyczne przesłanych prac 

konkursowych. 

4. Każdy Uczestnik konkursu może dokonać zgłoszenia udziału w konkursie maksymalnie  

10 razy przesyłając różne własne prace. 

5. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w przypadku wpłynięcia do Banku minimum 10 prac 

konkursowych / nadesłanych w sumie przez indywidualnych/ różnych uczestników. 

6. Najciekawsze pod względem kreatywności prace zostaną udostępnione na stronie 

internetowej Banku https://www.bskoronowo.com.pl oraz w oficjalnych profilach Banku 

w mediach społecznościowych tj. Facebook oraz Instagram. 

 

§ 5 

Nagroda 

1. Nagrodą główną w konkursie, za najciekawszą przesłaną pracę jest zegarek 

Smartwatch Fitbit Versa Czarny z funkcją NFC, dzięki któremu Zwycięzca będzie 

realizował swoje płatności szybko i wygodnie. 

2. Przyznana w konkursie nagroda, o której mowa w §5 ust. 1, podlega zwolnieniu z podatku 

na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy  z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od 

osób fizycznych (  t.j.  Dz. U. z 2019r. poz. 1387 ze zm. ). 

3. Zwycięzca konkursu  zostanie wyłoniony najpóźniej w ciągu 7 dni od daty zakończenia 

konkursu, o której mowa w § 2 niniejszego Regulaminu.  
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4. Informacja o wyłonieniu Zwycięzcy zostanie podana na stronie internetowej Banku 

oraz na portalach internetowych w oficjalnych mediach społecznościowych Banku. 

Zwycięzca konkursu w dniu jego wyłonienia zostanie poinformowany o przyznaniu 

nagrody drogą mailową. 

§ 6 

Prawa autorskie 

 

1. Organizator konkursu z chwilą otrzymania pracy konkursowej nabywa prawa autorskie 

do zgłoszonej pracy tj. zdjęcia/ filmu/ hasła. 

Przeniesienie autorskich praw majątkowych do haseł reklamowych powstałych w trybie 

przeprowadzenia konkursu nastąpi z chwilą określoną w § 2 na wszystkich polach 

eksploatacji dostępnych w tym momencie oraz w czasie późniejszym, nieograniczonym, 

bez względu na formę, układ i czas, w szczególności w zakresie: 

1) publicznego udostępniania haseł reklamowych w taki sposób, aby każdy mógł mieć 

do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, m.in. w Internecie, 

2) utrwalania, kopiowania, wprowadzania do pamięci komputerów, na płyty CD oraz 

     na każdy inny dowolny nośnik,  

3) rozpowszechnienia i wprowadzenia do obrotu, 

4) wykorzystywania w materiałach informacyjnych, wydawniczych, edukacyjnych, 

    w mediach audiowizualnych i elektronicznych. 

 

§ 7 

Tryb składania i rozpatrywania reklamacji 

1. Reklamacje, które wpłyną po 14 dniu od daty ogłoszenia wyników nie będą uwzględniane, 

niezależnie od daty stempla pocztowego. 

2. Reklamacje rozpatruje Komisja Konkursowa. Rozpatrzenie reklamacji polega na zbadaniu 

ich zasadności i podjęciu przez Bank stosownych działań mających na celu usunięcie 

ewentualnie stwierdzonych nieprawidłowości i ich przyczyn.  

3. Odpowiedź na reklamację, w zależności od charakteru sprawy i wyboru uczestnika, 

zostanie udzielona listownie bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu 30 dni 

od dnia otrzymania reklamacji. W szczególnie skomplikowanych przypadkach 

uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni 

kalendarzowych, termin ten może zostać wydłużony maksymalnie do 60 dni, po uprzednim 

wyjaśnieniu przyczyn opóźnienia i wskazania okoliczności wymagających dodatkowego 

ustalenia. 

4. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika, przyczynę 

reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz podpis.  

5. Reklamacja powinna zostać przesłana na adres Banku  Spółdzielczego w Koronowie:  

Bank Spółdzielczy w Koronowie, Plac Zwycięstwa 12, 86-010 Koronowo, 

z dopiskiem „Konkurs”. 

6. Po rozpatrzeniu reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany o jej wyniku w formie 

pisemnej.  
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§ 8 

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych 

 

1. Administratorem danych osobowych zbieranych w ramach konkursu jest Bank 

Spółdzielczy w Koronowie z siedzibą w Koronowie przy Plac Zwycięstwa 12, 

86-010 Koronowo, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 

0000142826, którego akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Bydgoszczy III Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 554-031-33-89. 

2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora ochrony danych nadzorującego 

prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się 

za pośrednictwem adresu e-mail: bank@bskoronowo.com.pl. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu i ogłoszenia wyników 

w związku z wykonywaniem postanowień Regulaminu, a w szczególności w celu 

komunikacji z laureatami oraz przekazania nagród i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) –dalej 

„RODO”. 

4. Dane Uczestników nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem 

przypadków przewidzianych przepisami prawa. 

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania do wygaśnięcia obowiązku 

przechowywania danych osobowych wynikającego z przepisów prawa. Po zakończeniu 

powyższego okresu dane osobowe Uczestnika zostaną usunięte lub zanonimizowane. 

6. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych i ich poprawiania, 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, prawo do wniesienia 

sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność 

z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed 

jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody. 

7. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia 

udziału w konkursie. 

8. Udział w konkursie oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. 
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