REGULAMIN PROGRAMU POLECEŃ
§ 1.

Postanowienia ogólne

1. Nazwa akcji promocyjnej.
Akcja promocyjna (zwana również: „akcją”, „programem”) będzie prowadzona pod nazwą
„Poleć pożyczkę - zyskaj gotówkę”.
2. Organizator akcji.
Organizatorem akcji jest: Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa Ziemi Rybnickiej z
siedzibą w Czerwionce – Leszczynach, ul. 3-go Maja 1a, 44-230 Czerwionka – Leszczyny,
zwana dalej Organizatorem, zwana również: „SKOK ZR” oraz „Kasą”.
3. Czas trwania akcji.
Akcja rozpoczyna się w dniu 23.09.2020 i trwa do odwołania.
4. Obszar urządzania akcji.
Akcja promocyjna prowadzona będzie na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej na terenie
placówek Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej Ziemi Rybnickiej.

§ 2.

Uczestnicy Programu

1. Uczestnikami Programu są Uczestnik Polecający lub Uczestnik Polecony (dalej zwani łącznie:
Uczestnikami).
2. Uczestnikiem może być wyłącznie osoba fizyczna, spełniająca łącznie następujące warunki:
1) Posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
2) Posiada nr PESEL i jest polskim rezydentem podatkowym;
3) Nie uczestniczy w Programie w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.
4) Nie jest zatrudniona w Kasie na podstawie umowy o pracę lub stosunku cywilnoprawnego,
ani nie dokonuje na rzecz Kasy innych czynności na podstawie innego stosunku prawnego.
3. Uczestnikiem Polecającym jest wyłącznie osoba spełniająca warunki bycia Uczestnikiem, określone w § 2 ust. 2 wyżej, która łącznie:
1) Jest członkiem SKOK Ziemi Rybnickiej.
2) Wyraziła chęć udziału w programie, wypełniając formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem dot. przetwarzania danych.
3) Otrzymała Kod Polecający wielokrotnego użytku w dowolnie wybranej przez Uczestnika
postaci indywidualnego numeru przekazanego na papierze, smsem, e-mailem lub wszystkimi tymi kanałami wraz z terminem ważności tego kodu. Kod Polecający jest ważny przez
3 miesiące – od dnia odebrania przez Uczestnika Polecającego w placówce SKOK ZR.

4. Uczestnikiem Poleconym jest wyłącznie osoba spełniająca warunki bycia Uczestnikiem, określone
w § 2 ust. 2 wyżej, która łącznie:
1) W momencie korzystania z Kodu Polecającego nie jest członkiem SKOK Ziemi Rybnickiej
lub jest członkiem, który nie posiada lub nie posiadał w ciągu ostatnich 12 miesięcy aktywnej pożyczki u Organizatora akcji.
2) Terminowo, przekazując Kod Polecający jednego z Uczestników Polecających, zawarła z
Kasą umowę pożyczki na minimalną kwotę 2000 zł brutto.
3) Wyraziła chęć udziału w programie, wypełniając formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem dot. przetwarzania danych.
§ 3.

Obowiązki Uczestnika Polecającego

1. Program umożliwia otrzymanie Premii pieniężnych, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, w związku z polecaniem usług pożyczkowych oferowanych przez Kasę osobom, które są nowymi Klientami lub są członkami Kasy, ale od co najmniej 12 miesięcy nie posiadają aktywnego
zobowiązania kredytowego w SKOK Ziemi Rybnickiej, jeśli na skutek polecenia pomiędzy Kasą a
osobą poleconą zawarta zostanie umowa pożyczkowa spełniająca wymagania wyszczególnione w
§ 2 ust. 4.
2. Osoba, która zdecyduje się na uczestniczenie w Programie, w przypadku jeśli spełnia warunki określone w § 2 ust. 2 wyżej, ma możliwość zarejestrowania się jako Uczestnik Polecający poprzez złożenie poprawnie wypełnionego formularza rejestracyjnego wraz z oświadczeniem o przetwarzaniu
danych w jednej z placówek SKOK Ziemi Rybnickiej. Wzór formularza stanowi Załącznik nr 1 do
Regulaminu.
3. Jeżeli osoba polecająca prawidłowo dokona rejestracji, wówczas proces rejestracji zakończy się
wygenerowaniem dla niego Kodu Polecającego (KP). Odbiór KP w dowolnie wybranej przez Uczestnika postaci kodu przekazanego na papierze, smsem, e-mailem lub wszystkimi tymi kanałami.
4. Uczestnik Polecający uprawniony jest do polecania usług pożyczkowych oferowanych przez Kasę,
przekazując kod innym osobom. Polecanie usług pożyczkowych nie jest przy tym jednak obowiązkiem Uczestnika Polecającego i w razie braku polecania usług Kasy Uczestnik nie jest zobowiązany
do dokonywania jakichkolwiek płatności na rzecz Kasy z tytułu uczestnictwa w Programie. Na
Uczestniku Polecającym nie ciążą również żadne inne obowiązki związane z brakiem dokonywania
poleceń. W celu nabycia uprawnienia do otrzymania Premii przez Uczestnika Polecającego konieczne jest jednak skorzystanie przez Uczestnika Poleconego z usługi pożyczkowej. Przed zawarciem umowy pożyczki Uczestnik Polecony jest zobowiązany do przekazania pracownikowi Kasy
Kodu Polecającego, jaki został mu przekazany przez Uczestnika Polecającego.
5. Uczestnik Polecający zobowiązuje się, że nie będzie podawał innym osobom informacji nieprawdziwych lub wprowadzających odbiorcę takich informacji w błąd przede wszystkim jeśli informacje
takie dotyczą Kasy lub oferowanych przez nią usług.
6. Uczestnik Polecający zobowiązuje się również, że w przypadku polecania usług pożyczkowych Kasy
będzie czynił w sposób nienaruszający dóbr i interesów innych osób, w szczególności nie będzie
dokonywał poleceń w sposób uciążliwy dla osoby, do której kierowana jest taka informacja. Organizator akcji ma tu na myśli przede wszystkim działania takie jak: wielokrotne wysyłanie takich

samych informacji do tych samych osób, lub też przesyłanie wiadomości za pomocą: poczty elektronicznej, mediów społecznościowych i innych komunikatorów do osób, które sobie tego nie życzą
lub których Uczestnik Polecający nie zna osobiście.
§ 4.

Premia dla Uczestników Polecających

1. Nabycie prawa do otrzymania Premii przez Uczestnika Polecającego jest zależne zarówno od jego
działania, jak również od zdolności osoby poleconej do bycia Uczestnikiem Poleconym, zarówno
kredytowej, ale też programowej. Uczestnik Polecający nabędzie prawo do odbioru Premii tylko
jeśli zostaną spełnione przez Uczestnika Polecanego następujące warunki:
1) Osoba zainteresowana otrzymaniem Premii prawidłowo zarejestruje się jako Uczestnik Polecający, otrzymując przy tym Kod Polecający;
2) Uczestnik Polecony dokona zawarcia z Kasą co najmniej jednej pożyczki na minimalną
kwotę 2 000 zł brutto.
3) Przed zawarciem z Kasą umowy pożyczki, o której mowa w pkt 2 powyżej, Uczestnik Polecony przekaże pracownikowi Kasy Kod Polecający, który otrzymał od Uczestnika Polecającego, z wykorzystaniem formularza stanowiącego Załącznik nr 2 do Regulaminu;
4) Uczestnik Polecony, z wykorzystaniem formularza stanowiącego Załącznik nr 2 do Regulaminu, wyrazi zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu uczestnictwa w Programie, w tym na udzielenie Uczestnikowi Polecającemu informacji objętych tajemnicą zawodową, o której mowa w art. 9e ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach
oszczędnościowo-kredytowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2065 ze zm.), w zakresie niezbędnym do wypłaty Premii i rozpatrywania ewentualnych Reklamacji dotyczących Programu i
nie wycofa wyrażonych zgód przed wypłatą Premii;
5) Wypełni Załącznik nr 3 do Regulaminu, wskazując potrzebne dane, z których Organizator
skorzysta podczas rozliczenia podatkowego;
6) Uczestnik Polecony nie skorzysta z przysługującego mu uprawnienia do odstąpienia od
umowy pożyczki, o której mowa w §4 ust. 1 pkt 2 powyżej.
2. Jeżeli Uczestnik Polecający naruszy jakikolwiek z obowiązków, o których mowa w § 3 ust. 5 i 6
powyżej, Kasa zastrzega sobie możliwość wykluczenia Uczestnika Polecającego z Programu i
stwierdzenia utraty przez takiego Uczestnika prawa do otrzymania Premii, nawet jeśli spełnione
zostałyby wszystkie warunki nabycia tego prawa, określone w innych postanowieniach Regulaminu. Utrata prawa do otrzymania Premii powoduje, że Uczestnik Polecający nie jest uprawniony
do otrzymania kwot Premii, które jeszcze nie zostały mu wypłacone.
3. Uczestnik Polecony powołać może się w związku z zawarciem umowy pożyczki na ważny Kod Polecający pochodzący od różnych Uczestników Polecającego. Wówczas premię otrzyma Uczestnik
Polecający, na którego KP Uczestnik Polecany się powołał.
4. Za każde skuteczne użycie Kodu Polecającego przez Uczestnika Polecanego (ważny kod i zawarcie
umowy pożyczkowej), Uczestnik Polecający otrzyma 150 zł. Po przekroczeniu przez Uczestnika Polecającego kwoty wolnej od podatku (200 zł) Organizator akcji wystawi stosowny dokument PIT.

5. Premia należna Uczestnikowi Polecającemu wypłacana jest przez SKOK Ziemi Rybnickiej w placówce, w której uczestnik złożył formularz zgłoszeniowy uprawniający go do udziału w programie.
6. Wypłata Premii następuje nie wcześniej niż 15 oraz nie później niż 60 dni po dacie wypłaty pożyczki
Uczestnikowi Poleconemu oraz od nabycia przez Uczestnika Polecającego prawa do otrzymania
Premii tj. od dnia, w którym upływa termin na odstąpienie od pożyczki, po łącznym spełnieniu pozostałych warunków wymienionych w § 4 ust. 1 powyżej, przy uwzględnieniu § 4 ust. 2 oraz dodatkowo w dniu wypłaty nagrody Uczestnik Polecony nie posiada opóźnień w spłacie pożyczki w SKOK
ZR.
§ 5.

Premia dla Uczestników Poleconych

1. Uczestnik Polecony nabędzie prawo do odbioru Premii tylko jeśli zostaną spełnione przez niego
następujące warunki:
1) Osoba zainteresowana otrzymaniem Premii prawidłowo zarejestruje się jako Uczestnik Polecony;
2) Dokona zawarcia z Kasą co najmniej jednej pożyczki na minimalną kwotę 2 000 zł brutto.
3) Przed zawarciem z Kasą umowy pożyczki, o której mowa w pkt 2 powyżej, Uczestnik Polecony przekaże pracownikowi Kasy z terminowym Kodem Polecającym;
4) Uczestnik Polecony, z wykorzystaniem formularza stanowiącego Załącznik nr 2 do Regulaminu, wyrazi zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu uczestnictwa w Programie, w tym na udzielenie Uczestnikowi Polecającemu informacji objętych tajemnicą zawodową, o której mowa w art. 9e ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach
oszczędnościowo-kredytowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2065 ze zm.), w zakresie niezbędnym do wypłaty Premii i rozpatrywania ewentualnych Reklamacji dotyczących Programu i
nie wycofa wyrażonych zgód przed wypłatą Premii;
5) Uczestnik Polecony nie skorzysta z przysługującego mu uprawnienia do odstąpienia od
umowy pożyczki, o której mowa w §5 ust. 1 pkt 2 powyżej.
2. Za skuteczne użycie Kodu Polecającego przez Uczestnika Poleconego (ważny kod i zawarcie umowy
pożyczkowej), uczestnik ten otrzyma 100 zł.
3. Uczestnik Polecany może skorzystać tylko z jednego kodu Uczestnika Polecającego. Aby skorzystać
z kolejnego Kodu Polecający, Uczestnik musi spełnić warunek, o którym mowa wyżej w §2 ust. 4.
4. Premia należna Uczestnikowi Poleconemu wypłacana jest przez SKOK Ziemi Rybnickiej w placówce,
w której uczestnik złożył formularz zgłoszeniowy uprawniający go do udziału w programie.
5. Wypłata Premii następuje nie wcześniej niż 15 oraz nie później niż 60 dni po dacie od nabycia przez
Uczestnika Poleconego prawa do otrzymania Premii tj. od dnia, w którym upływa termin na odstąpienie od pożyczki, po łącznym spełnieniu pozostałych warunków wymienionych w § 5 ust. 1 powyżej, przy uwzględnieniu § 5 ust. 2 oraz dodatkowo w dniu wypłaty nagrody nie posiada opóźnień
w spłacie pożyczki w SKOK ZR.

§ 6.

Oświadczenia i zgody

1.

„Wyrażam zgodę na udział w akcji pn. „Poleć pożyczkę - zyskaj gotówkę”;

2.

„Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu akcji pn. Poleć pożyczkę - zyskaj
gotówkę i zobowiązuję się do jego przestrzegania”

3.

„Oświadczam, że nie jestem osobą wyłączoną z udziału w akcji zgodnie z punktem 2.2.
regulaminu akcji Poleć pożyczkę - zyskaj gotówkę”.

4.

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie
z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 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 oraz
zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018
poz.1000) wyłącznie do celów przeprowadzenia akcji pn. Poleć pożyczkę - zyskaj gotówkę
przez Organizatora: Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo – Kredytową Ziemi Rybnickiej z
siedzibą w Czerwionce – Leszczynach, ul. 3-go Maja 1a, 44-230 Czerwionka – Leszczyny”;

5.

Klauzula informacyjna:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SKOK Ziemi Rybnickiej w CzerwionceLeszczynach ul. 3-go Maja 1A;
Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można
skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: inspektor@skokzr.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celu organizacji i przeprowadzenia akcji
„ Poleć pożyczkę - zyskaj gotówkę”;
Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych
osobowych;
Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do wzięcia udziału w akcji;
Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym;
Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów;
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów
prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie;
Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
poddawane profilowaniu.

6.

Miejsce na podpis Uczestnika potwierdzający powyższe dane, zgody i oświadczenia.

7.

Uczestnik potwierdza (obowiązkowo) prawidłowość danych zawartych w formularzu oraz
treść oświadczeń i zgód poprzez złożenie swojego podpisu na formularzu, co warunkuje
udział w akcji.

8.

Formularz powinien być wypełniony w sposób czytelny, umożliwiający identyfikację
Uczestnika i zawierać własnoręczny podpis Uczestnika.

9.

Formularz oraz oświadczenia nieodpowiadające wymogom niniejszego Regulaminu są
nieważne.
§ 7.

Postępowanie reklamacyjne

1. Wszelkie reklamacje dotyczące akcji, należy zgłaszać w formie pisemnej - listem poleconym,
pocztą kurierską lub osobiście na adres Organizatora akcji z dopiskiem „Poleć pożyczkę zyskaj gotówkę”.
2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika oraz dokładny adres
Uczestnika, dokładnie określoną przyczynę reklamacji, datę i miejsce zdarzenia, którego
dotyczy reklamacja, nazwę akcji promocyjnej oraz treść żądania.
3. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 10 dni od daty otrzymania reklamacji. Odpowiedź na
reklamację wysyłana jest do Uczestnika listem poleconym najpóźniej w dziesiątym dniu od
daty otrzymania reklamacji. Decyduje data nadania odpowiedzi na reklamację.
4. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń we właściwym
sądzie.

§ 8. Postanowienia końcowe
1. Pełny regulamin akcji jest udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora, w punktach kasowych SKOK oraz umieszczony na stronie www.skokzr.pl do odwołania akcji.
2. Administratorem danych osobowych zbieranych od Uczestników akcji jest Spółdzielcza Kasa
Oszczędnościowo-Kredytowa Ziemi Rybnickiej w Czerwionce-Leszczynach ul. 3-go Maja 1 A.
Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu 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).
3. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można
skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: inspektor@skokzr.pl.
4. Dane Osobowe Uczestników akcji przetwarzane będą na podstawie zgody zgodnie z RODO
art. 6 ust.1 lit.a, w celach przeprowadzenia akcji, w szczególności dostarczenia nagród, w celach rozliczeniowych, w celu wypełnienia obowiązków prawnych na podstawie RODO art.6
ust 1 lit c, w celu ustalenia dochodzenia i obrony przed potencjalnymi roszczeniami, które to
działania wykonywane są w prawnie uzasadnionym interesie SKOK na podstawie RODO art.6
ust.1 lit. f.
5. Dane osobowe Uczestników akcji przetwarzane na potrzeby akcji będą przechowywane do
zakończenia okresu postępowania reklamacyjnego w akcji, przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków prawnych a także czasu upływu terminu przedawnienia potencjalnych
roszczeń.
6. Podanie danych osobowych oraz wyrażenia zgody jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne
do udziału w akcji.
7. Uczestnik akcji posiada prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo do przenoszenia danych.

8. Uczestnik akcji ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa z zakresu
ochrony danych osobowych.
9. Odbiorcą danych osobowych Uczestników akcji nie będą firmy zewnętrzne
10. Organizator oświadcza iż dane uczestników akcji nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
11. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie
do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych
osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa
odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz
charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności
osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z:
- przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,
- utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,
- nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w
inny sposób przetwarzanych.
12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagród przez Uczestników
z przyczyn od niego niezależnych, leżących po stronie Uczestników.
13. Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników akcji określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie akcji oraz we właściwych przepisach prawa.
14. Regulamin akcji na pisemną prośbę Uczestnika akcji zostanie przesłany e-mailem lub tradycyjną pocztą na wskazany przez niego adres.
15. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa w tym: przepisy kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 19 listopada 2009
roku o grach hazardowych, przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 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 oraz zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U.2018 poz.1000).

Organizator
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Uczestnik Polecający:
Imię
Nazwisko
Telefon
E-mail
Kod Polecający
Ja, poniżej podpisany …………………………………………………:
- wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 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 oraz zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018
poz.1000) wyłącznie do celów przeprowadzenia programu pn. „Poleć pożyczkę - zyskaj gotówkę” przez Organizatora akcji Spółdzielczą Kasę
Oszczędnościowo – Kredytową Ziemi Rybnickiej z siedzibą w Czerwionce – Leszczynach, ul. 3-go Maja 1a, 44-230 Czerwionka – Leszczyny,
- oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu akcji pn. „Poleć pożyczkę - zyskaj gotówkę” organizowanego przez SKOK Ziemi
Rybnickiej i zobowiązuję się do jego przestrzegania,
- oświadczam, że zapoznałem się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez SKOK Ziemi Rybnickiej
- zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy informacji w zakresie danych osobowych uczestnika Poleconego, o której mowa w art. 9e
ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2065 ze zm.), w zakresie
niezbędnym do wypłaty Premii i rozpatrywania ewentualnych Reklamacji dotyczących Programu i nie wycofa wyrażonych zgód przed wypłatą
Premii.

data ……………., miejscowość ……………………
………………………………………………………………….
podpis Uczestnika

………………………………………………………
podpis pracownika SKOK

Klauzula RODO:
•

•

Administratorem danych osobowych Uczestników jest Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa Ziemi Rybnickiej w Czerwionce-Leszczynach ul. 3-go Maja 1 A. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu 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).
Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu
e-mail: inspektor@skokzr.pl.
Dane Osobowe Uczestników przetwarzane będą na podstawie zgody zgodnie z RODO art. 6 ust.1 lit.a, w celach przeprowadzenia
akcji, w szczególności dostarczenia nagród, w celach rozliczeniowych, w celu wypełnienia obowiązków prawnych na podstawie RODO
art.6 ust 1 lit c, w celu ustalenia dochodzenia i obrony przed potencjalnymi.
Dane osobowe Uczestników przetwarzane na potrzeby akcji będą przechowywane do zakończenia okresu postępowania reklamacyjnego, przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków prawnych a także czasu upływu terminu przedawnienia potencjalnych
roszczeń.
Podanie danych osobowych oraz wyrażenia zgody jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne do udziału w akcji.
Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo do przenoszenia danych.
Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa z zakresu ochrony danych osobowych.
Odbiorcą danych osobowych Uczestników nie będą firmy zewnętrzne

•

Organizator oświadcza iż dane Uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

•
•

•

•
•

•
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Uczestnik Polecony:
Imię
Nazwisko
Telefon
E-mail
Kod Polecający otrzymany
od Uczestnika Polecającego
Ja, poniżej podpisany …………………………………………………:
- wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 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 oraz zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018
poz.1000) wyłącznie do celów przeprowadzenia programu pn. „Poleć pożyczkę - zyskaj gotówkę” przez Organizatora akcji Spółdzielczą Kasę
Oszczędnościowo – Kredytową Ziemi Rybnickiej z siedzibą w Czerwionce – Leszczynach, ul. 3-go Maja 1a, 44-230 Czerwionka – Leszczyny,
- oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu akcji pn. „Poleć pożyczkę - zyskaj gotówkę” organizowanego przez SKOK Ziemi
Rybnickiej i zobowiązuję się do jego przestrzegania,
- oświadczam, że zapoznałem się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez SKOK Ziemi Rybnickiej
- zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy informacji w zakresie danych osobowych uczestnika Polecającego , o której mowa w art. 9e
ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2065 ze zm.), w zakresie
niezbędnym do wypłaty Premii i rozpatrywania ewentualnych Reklamacji dotyczących Programu i nie wycofa wyrażonych zgód przed wypłatą
Premii.

data ……………., miejscowość ……………………
………………………………………………………………….
podpis Uczestnika

………………………………………………………
podpis pracownika SKOK

Klauzula RODO:
•

•

Administratorem danych osobowych Uczestników jest Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa Ziemi Rybnickiej w Czerwionce-Leszczynach ul. 3-go Maja 1 A. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu 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).
Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu
e-mail: inspektor@skokzr.pl.
Dane Osobowe Uczestników przetwarzane będą na podstawie zgody zgodnie z RODO art. 6 ust.1 lit.a, w celach przeprowadzenia
akcji, w szczególności dostarczenia nagród, w celach rozliczeniowych, w celu wypełnienia obowiązków prawnych na podstawie RODO
art.6 ust 1 lit c, w celu ustalenia dochodzenia i obrony przed potencjalnymi.
Dane osobowe Uczestników przetwarzane na potrzeby akcji będą przechowywane do zakończenia okresu postępowania reklamacyjnego, przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków prawnych a także czasu upływu terminu przedawnienia potencjalnych
roszczeń.
Podanie danych osobowych oraz wyrażenia zgody jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne do udziału w akcji.
Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo do przenoszenia danych.
Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa z zakresu ochrony danych osobowych.
Odbiorcą danych osobowych Uczestników nie będą firmy zewnętrzne

•

Organizator oświadcza iż dane Uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

•
•

•

•
•

•
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……………………………………
Miejscowość, data

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany …………………………………………………………………nr członkowski …………………….
Imię i nazwisko

zamieszkały ……………………………………………………………………………………………………………………………
adres miejsca zamieszkania (miejscowość, ulica, numer, kod, gmina , powiat, województwo)

legitymujący się dowodem osobistym/paszportem * seria ………….…. nr……….. ………………………
nr PESEL / nr NIP**..……………………………………………………………………………………………………………….
oświadczam iż właściwym dla mojego miejsca zamieszkania jest :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nazwa i adres urzędu skarbowego

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam. …………………………………………………………………….
czytelny podpis

Stwierdzam własnoręczność złożonego podpisu

…………………………………………………………….
Data i podpis pracownika SKOK

*niepotrzebne skreślić
** podać zgodnie ze sposobem rozliczania się z Urzędem Skarbowym

