
REGULAMIN KONKURSU 

,,Płatności bezgotówkowe z Bankiem Spółdzielczym w Lipnie’’ 

(dalej „Regulamin”) 

§ 1 

DEFINICJE 

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: 

a. „Konkurs” – konkurs prowadzony pod nazwą „Płatności bezgotówkowe z Bankiem Spółdzielczym  

w Lipnie” na zasadach określonych niniejszym Regulaminem. 

b. „Organizator” – organizatorem Konkursu jest Bank Spółdzielczy w Lipnie, ul. Włocławska 20 B  

87-600 Lipno, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000111858, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 8930000518. 

c. „Fundator” – fundatorem nagród w Konkursie jest ‘’Organizator’’. 

d. „Uczestnik” – uczestnikiem Konkursu może być każdy kto spełni zasady konkursu. 

e. „Nagrody” – karty podarunkowe do sklepu EMPIK oraz vouchery do wykorzystania w sieci kin 

MULTIKINO. 

§ 2 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Konkurs prowadzony jest w celu promocji płatności mobilnych oraz Banku Spółdzielczego w Lipnie. 

2. W konkursie mogą brać udział osoby od 13 roku życia posiadające zweryfikowane konto w serwisie Facebook. 

3. Konkurs ma charakter ogólnopolski, rozpoczyna się on w dniu 1 lutego 2020 r. o godz. 8:00 i trwa do 20 lutego 

2020 r. do godz. 23:59. 

4. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 

hazardowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 847 z późn. zm.). Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, 

loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną 

formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. 

5. Uczestnikiem Konkursu, na warunkach określonych w Regulaminie Konkursu, może być każda osoba, która 

spełni zasady konkursu. 

6. W Konkursie nie mogą brać udziału: Organizator, pracownicy Organizatora oraz ich najbliższa rodzina tj. 

współmałżonkowie, dzieci, rodzeństwo oraz rodzice. 

7. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. 

§ 3 

ZASADY PROWADZENIA KONKURSU 

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy spełnić łącznie następujące warunki: 

a. Zapoznać się z treścią Regulaminu Konkursu; 

b. Polubić profil Banku Spółdzielczego w Lipnie w serwisie Facebook; 

c. Polubić post konkursowy; 

d. W komentarzu opisać swoje doświadczenia z płatnościami bezgotówkowymi realizowanymi poprzez 

bankowość elektroniczną, kartę płatniczą, BLIK, Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay lub Fitbit Pay oraz 

napisać dlaczego poleciłoby się je innym; 

2. Spełnienie warunków określonych w ustępie 1 pkt a-d niniejszego paragrafu stanowi zgłoszenie (zwane dalej 

„Zgłoszeniem Konkursowym”). 

3. Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu Konkursu. 

4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 21 lutego 2020 r. 

§ 4 



NAGRODY W KONKURSIE I SPOSÓB ICH PRZYZNANIA 

1. W ramach Konkursu przewidziane są 4 nagrody: karta podarunkowa do sklepu EMPIK o wartości 150 zł, 

karta podarunkowa do sklepu EMPIK o wartości 100 zł, dwa podwójne vouchery do sieci kin MULTIKINO 

na seans 3D oraz dwa podwójne vouchery do sieci kin MULTIKINO na seans 2D. 

2. Komisja konkursowa wybierze cztery najciekawsze komentarze, które ich zdaniem opisują płatności 

bezgotówkowe. W ten sposób wyłonionych zostanie czterech zwycięzców konkursu. 

3. Każdy Uczestnik Konkursu może otrzymać tylko jedną nagrodę w czasie trwania Konkursu. 

§ 5 

WEJŚCIE W ŻYCIE REGULAMINU KONKURSU 

Niniejszy Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2020 r. 

§ 6 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Lipnie z siedzibą w Lipnie 87-600, ul. 

Włocławska 20b, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000111858, REGON 000494953, NIP 8930000518, telefon: (054) 

237 09 00, fax (054) 237 09 02, e-mail: centrala@bslipno.sgb.pl, zwany dalej: Bankiem. 

2. W Banku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, którym, z którym można się skontaktować poprzez 

adres poczty elektronicznej: iod@bslipno.sgb.pl lub pisemnie (na adres siedziby Banku). Z Inspektorem 

Ochrony Danych można skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych 

osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celu 

wyłonienia Laureatów i Zwycięzców Konkursu, w celach związanych z realizacją Konkursu i wydania nagród, 

prowadzenia sprawozdawczości finansowej oraz zamieszczeniem listy Laureatów i Zwycięzców Konkursu. 

4. Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom. 

5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania na warunkach wynikających z Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO). 

6. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie 

uzasadnionego interesu Banku, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

Pani/Pana danych osobowych. 

7. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego RODO. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przechowywane po przekazaniu nagród wygranym.. 

10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże podanie tych danych jest warunkiem 

uczestnictwa w konkursie. W sytuacji nie podania danych nie będzie mógł Pan/Pani uczestniczyć w konkursie. 

11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 

12. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.. 

§ 7 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW, WYDANIE NAGRÓD 

1. Zwycięzcy Konkursu zostaną ogłoszeni w poście na profilu Banku Spółdzielczego w Lipnie 21 lutego 2020 

roku. Nagrodzeni Uczestnicy Konkursu są zobowiązani osobiście odebrać upominek w jednej z jednostek 

Banku po wcześniejszym ustaleniu dogodnej dla Zwycięzcy lokalizacji. 

2. Organizator wyda nagrody osobiście. 
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3. W przypadku braku kontaktu z nagrodzonym Uczestnikiem w ciągu 10 dni od momentu poinformowania o 

przyznaniu nagrody oraz jej nieodebraniu prawo do nagrody przechodzi na Fundatora. 

§ 8 

REKLAMACJE 

1. Wszelkie reklamacje oraz uwagi w związku z Konkursem należy zgłaszać na adres mailowy Organizatora  

centrala@bslipno.sgb.pl z dopiskiem ,,konkurs na Facebook’u’’ 

2. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis 

wskazania przyczyny reklamacji. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednak nie później niż  

w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora. 

3. Organizator rozstrzyga reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu. 

4. Uczestnik składający reklamację zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora za pomocą listu poleconego 

nadanego na adres podany w reklamacji, w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. 

5. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Organizatorem. 

Odpowiedzi będą udzielane niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni. 

§ 9 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin Konkursu jest dostępny na profilu Organizatora przez cały okres trwania Konkursu. Ponadto 

Regulamin Konkursu jest także dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora. 

2. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają 

jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień Uczestników Konkursu i Organizatora regulowany 

oraz oceniany jest na podstawie postanowień niniejszego Regulaminu Konkursu. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Konkursu stosuje się przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa polskiego. 

4. Zarówno Uczestnicy Konkursu jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych 

na tle Regulaminu Konkursu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji 
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