
 

 

REGULAMIN KONKURSU „KIBICUJ Z KARTĄ VISA SKOK” 

Kibicuj z kartą Visa SKOK. Dzięki Visa do wygrania atrakcyjne nagród. 

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.1 Nazwa Konkursu. 

Konkurs promocyjny zwany dalej Konkursem, będzie prowadzony pod nazwą „KONKURS KIBICUJ Z KARTĄ VISA SKOK”. 

1.2 Organizator Konkursu. 

Organizatorem Konkursu jest: Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa Ziemi Rybnickiej z siedzibą w Czerwionce – Leszczynach, ul. 3-go 

Maja 1a, 44-230 Czerwionka – Leszczyny, zwana dalej Organizatorem. 

1.3 Czas trwania Konkursu. 

Konkurs rozpoczyna się w dniu 18.11.2022 roku i trwa do dnia 28.02.2023 roku. 

Termin ten obejmuje czas wykonywania transakcji konkursowych, losowanie, nieprzekraczalny termin wydania nagród, ewentualną procedurę 

reklamacyjną. 

1.4 Termin rozpoczęcia i zakończenia dokonywania transakcji honorowanych w Konkursie. 

Termin dokonywania Transakcji konkursowych trwa od dnia 18.11.2022 roku od godziny 1:00:00 do dnia 31.12.2022 roku do godz. 23:59:59. 

1.5 Zapewnienie prawidłowości organizowanego Konkursu. 

Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa powołana przez Organizatora Wewnętrzna Komisja Nadzoru (Komisja). 

2. UCZESTNICY KONKURSU 

2.1 Udział w Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, z zastrzeżeniem pkt. 2.2, które są  członkami SKOK Ziemi Rybnickiej i w dniu ogłoszenia 
wyników mają uregulowane wszystkie opłaty członkowskie czyli: wkład, udział, wpisowe i nie znajdują się w okresie wypowiedzenia członkostwa 
zgodnie z postanowieniami Statutu SKOK (Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo Kredytowa Ziemi Rybnickiej) oraz spełnią warunki określone w 
punkcie 3.1., a także mają podpisaną umowę o kartę płatniczą Visa połączoną z własnym rachunkiem płatniczym w SKOK Ziemi Rybnickiej. 

2.2 W Konkursie nie mogą uczestniczyć: podmioty gospodarcze, firmy, instytucje, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające 
osobowości prawnej. W Konkursie nie mogą również uczestniczyć: pełnomocnicy działający w imieniu członków SKOK, członkowie Rady 
Nadzorczej i Zarządu  Organizatora, członkowie Komisji. 

3. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKUSIE 

3.1 W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna, która ukończyła 13 rok życia, o której mowa w pkt. 2.1  zwana dalej Uczestnikiem, która 
wykona transakcję honorowaną w Konkursie (dalej Transakcja konkursowa). 

3.2 Transakcja konkursowa, to każda transakcja spełniająca poniższe warunki jednocześnie: 

3.2.1 Wykonana przy użyciu karty płatniczej Visa wydanej przez Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytowa (KSKOK), której numer 
został podany w Formularzu konkursowym 

3.2.2 Dokonana bezgotówkowo (np. za pomocą plastikowej karty, usługi Google Pay wykonanej aplikacją mobilną Portfel Google, wykonana 
aplikacją mobilną Visa Mobile) 

3.2.3 Dotyczącą kupna towaru lub usługi o wartości minimum 0,01 złotych (także transakcja wykonana w walucie innej niż PLN) 

Transakcja kupna towaru lub usługi przy użyciu karty płatniczej Visa wydanej przez KSKOK to zakup towaru lub usługi dokonany (opłacony) 

przy użyciu karty w terminalach płatniczych POS (tradycyjnie i zbliżeniowo, tym transakcje HCE, czyli transakcje telefonem lub zegarkiem), w 

Internecie (z wyjątkiem przelewów z karty) 

3.2.4 Jest wykonana w terminie wskazanym w punkcie 1.4 (brana jest pod uwagę data wykonania transakcji, a nie data zaksięgowania transakcji) 

3.2.5 Jest zaksięgowana do dnia 8.01.2023 r. do godziny 23:59:59 

3.3 Uczestnik otrzymuje jeden punkt za każdą Transakcję konkursową niezależnie od kwoty transakcji (dalej Punkty transakcyjne). 

3.4 Uczestnik musi wykonać minimum 20 Transakcji konkursowych w trakcie trwania Konkursu. 

3.5 Uczestnik otrzymuje dodatkowe 2 punkty, jeśli wyraził zgody na działania marketingowe SKOK dla co najmniej pięciu spośród siedmiu 
następujących kanałów marketingowych (dalej Punkty marketingowe) i zgody te będą aktywne na dzień ogłaszania wyników: 

3.5.1 marketing bezpośredni 

3.5.2 marketing telefoniczny 

3.5.3 marketing za pomocą wiadomości SMS/MMS 

3.5.4 marketing za pomocą poczty elektronicznej 

3.5.5 marketing za pomocą usługi eSKOK 



 

 

3.5.6 marketing po ustaniu członkostwa 

3.5.7 marketing na rzecz podmiotów współpracujących 

3.6 Uczestnik otrzymuje dodatkowe 2 punkty, jeśli podpisał oświadczenie na korespondencję elektroniczną na rzecz SKOK Ziemi Rybnickiej oraz podał 
prawidłowy adres @ (dalej Punkty korespondencyjne). Oświadczenie na korespondencję elektroniczną na rzecz SKOK musi być aktywne w dniu 
ogłaszania wyników. 

3.7 Uczestnik otrzymuje dodatkowe 2 punkty, jeśli w terminie wskazanym w punkcie 1.4 przynajmniej jeden raz zaloguje się do aplikacji mobilnej 
mSKOK połączonej z rachunkiem płatniczym w SKOK Ziemi Rybnickiej. 

3.8 Uczestnik otrzymuje dodatkowy jeden punkt za podanie prawidłowego numeru telefonu komórkowego do kontaktu ze SKOK Ziemi Rybnickiej 
(dalej Punkty komórkowe). Prawidłowy numer telefonu komórkowego kontaktowego to taki, pod który, w terminie wskazanym w punkcie 1.4, 
zadzwoni pracownik SKOK podczas wizyty członka SKOK w placówce SKOK, a klient w obecności pracownika SKOK odbierze telefon. 

3.9 Punkty konkursowe to suma punktów uzyskanych za: 

3.9.1 Transakcje konkursowe 

3.9.2 Punkty marketingowe 

3.9.3 Punkty korespondencyjne 

3.9.4 Punkty komórkowe 

3.10 Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik w terminie wskazany w punkcie 1.4 musi dokonać prawidłowego zgłoszenia udziału w Konkursie poprzez 
podpisanie Formularza zgłoszeniowego w dowolnej placówce SKOK Ziemi Rybnickiej z poniższymi danymi: 

3.10.1 Numer klienta w SKOK 

3.10.2 Imię i nazwisko 

3.10.3 Numer telefonu kontaktowego 

3.10.4 Numer karty płatniczej Visa wydanej przez KSKOK 

oraz złożyć oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu o poniższej treści: 

„Wyrażam zgodę na udział w konkursie pn. KONKURS KIBICUJ Z KARTA VISĄ SKOK”; 

„Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu Konkursu pn. KONKURS KIBICUJ Z KARTĄ VISA SKOK i zobowiązuję się do jego 

przestrzegania” 

3.11 W przypadku Uczestników małoletnich, Formularz konkursowy musi być dodatkowo podpisany przez opiekuna prawnego (przedstawiciela 
ustawowego) Uczestnika. 

3.12 W celu otrzymania nagrody, Formularz zgłoszeniowy musi być podpisany przez Uczestnika w terminie wskazanym w punkcie 1.4. 

3.13 Niezależnie od dnia podpisania Formularza zgłoszeniowego, Punkty transakcyjne naliczane są za wszystkie transakcje wykonane w terminie 
wskazanym w punkcie 1.4. 

3.14 Formularz zgłoszeniowy zawiera dodatkowo poniższe klauzule: 

„Oświadczam, że nie jestem osobą  wyłączoną z udziału w konkursie zgodnie z punktem 2.2. regulaminu „KONKURSU KIBICUJ Z KARTĄ VISA 

SKOK”. 

„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 konkursu pn. KONKURS KIBICUJ Z KARTĄ VISA SKOK przez Organizatora konkursu 

Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo – Kredytową Ziemi Rybnickiej z siedzibą w Czerwionce – Leszczynach, ul. 3-go Maja 1a, 44-230 

Czerwionka – Leszczyny”; 

Klauzula informacyjna: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SKOK Ziemi Rybnickiej w Czerwionce-Leszczynach 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 Konkursu; 

Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych; 

Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do wzięcia udziału w Konkursie; 

Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym; 

Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów; 
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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 Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych; 

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. 

3.15 Formularze konkursowe nieodpowiadające wymogom niniejszego Regulaminu są nieważne. 

4. NAGRODY 

4.1 Nagrodami w Konkursie są: 

4.1.1 Nagroda główna: zestaw składający się z jednego smartfona vivo Y72 5G 8/128GB Dream Glow oraz jednej piłki do gry w piłkę nożną. 

4.1.2 Nagrody dodatkowe: 20 (dwadzieścia) piłek do gry w piłkę nożną. 

4.1.3 Nagroda specjalna: 2 (dwie) piłki do gry w piłkę nożną. 

4.2 Nagród w Konkursie nie można wymieniać na ekwiwalent pieniężny lub na inne nagrody rzeczowe. 

5. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD  

5.1 Laureatami konkursu zostaną osoby, które uzyskają największą ilość Punktów konkursowych. 

5.2 Nagroda główna zostanie przyznana Uczestnikowi, który uzyska największą ilość Punktów konkursowych. 

5.3 Nagrody dodatkowe zostaną przyznane dwudziestu Uczestnikom, którzy w dalszej kolejności uzyskają największą ilość Punktów konkursowych. 

5.4 Nagroda specjalna zostanie przyznana dwom Uczestnikom, którzy uzyskają największą ilość Punktów konkursowych spośród członków 
urodzonych w roku 2004 lub wcześniej. 

5.5 Członek może otrzymać tylko jedną nagrodę. 

5.6 W przypadku uzyskania takiej samej ilości Punktów konkursowych, o kolejności decyduje odpowiednio: (1) ilość dokonanych Transakcji 
konkursowych, (2) wartość (wolumen w PLN) dokonanych Transakcji konkursowych, (3) staż członkowski w SKOK liczony w dniach. 

6. OGŁASZANIE WYNIKÓW KONKURSU i ODBIÓR NAGRÓD 

6.1 Ogłoszenie wyników nastąpi pomiędzy 16.01.2023 r. a 20.01.2023 r. 

6.2 Wyniki zostaną podane na stronie internetowej SKOK Ziemi Rybnickiej (www.skokzr.pl) oraz w placówkach SKOK poprzez podanie imienia, 
pierwszej litery nazwiska oraz ostatnich 4 cyfr numeru karty płatniczej Visa laureatów Konkursu. 

6.3 Laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie pod wskazanym w Formularzu zgłoszeniowym numerem kontaktowym. W przypadku braku 
kontaktu telefonicznego zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni przez Organizatora o zdobyciu nagród listem poleconym w ciągu 7 dni 
roboczych od daty ogłoszenia wyników (decyduje data nadania listu).  

6.4 Organizator po uprzedniej pisemnej zgodzie Zwycięzców zastrzega sobie możliwość opublikowania lub przedstawienia imion i zdjęć Zwycięzców 
na stronie internetowej www.skokzr.pl oraz środkach masowego przekazu. Zwycięzcy nie są uprawnieni do otrzymywania wynagrodzenia z 
powyższego tytułu. Wyrażenie powyższej zgody  lub brak wyrażenia tej zgody nie ma wpływu na przyznanie prawa do nagród. 

6.5 Nagrody zostaną wydane laureatom w: 

6.5.1 Siedzibie Organizatora w terminie od dnia ogłoszenia wyników do dnia 28.02.2023 roku od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni 
ustawowo wolnych od pracy w godzinach od 9.00 do 15.00.  

6.5.2 Najbliższych dla siebie punktach kasowych Organizatora w godzinach ich otwarcia w terminie do dnia 28.02.2013 roku od poniedziałku do 
piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

6.6 Nagrody należy odbierać osobiście. Organizator Konkursu zweryfikuje dane osobowe na podstawie dowodu tożsamości (dowód osobisty lub 
paszport) przedłożonego przez Zwycięzcę. 

6.7 Nagrody nie odebrane do dnia 28.02.2023 roku do godziny 15:00 przechodzą do dyspozycji Organizatora Konkursu. 

7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

7.1 Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu, należy zgłaszać w formie: 

7.1.1 pisemnej - listem poleconym, pocztą kurierską na adres Organizatora Konkursu z dopiskiem „Reklamacja –  KONKURS KIBICUJ Z KARTA 
VISĄ SKOK” 

7.1.2 wiadomością e-mail przesłaną na adres marketing@skokzr.pl (tytuł wiadomości: „Reklamacja –  KONKURS KIBICUJ Z KARTA VISĄ SKOK”) 

najpóźniej do dnia 14.01.2023 r., przy czym decyduje data wpływu do Organizatora. 

7.2 Prawo do złożenia reklamacji przysługuje tylko Uczestnikowi. 

7.3 Reklamacje, które wpłyną do Organizatora po 14.01.2023 r. nie będą uwzględniane. 

7.4 Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika oraz dokładny adres Uczestnika, dokładnie określoną przyczynę reklamacji, datę i 
miejsce zdarzenia, którego dotyczy reklamacja, nazwę Konkursu oraz treść żądania.  

http://www.skokzr.pl/
http://www.skokzr.pl/


 

 

7.5 Reklamacje są rozpatrywane w terminie 10 dni od daty otrzymania reklamacji. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest do Uczestnika Konkursu 
listem poleconym (w przypadku reklamacji wniesionych zgodnie z punktem 7.1.1) lub wiadomością email (w przypadku reklamacji wniesionych 
zgodnie z punktem 7.1.2) najpóźniej w dziesiątym dniu od daty otrzymania reklamacji. Decyduje data nadania odpowiedzi na reklamację. 

7.6 Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń we właściwym sądzie. 

7.7 Roszczenia związane z udziałem w Konkursie przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Bieg 
terminu przedawnienia ulega zawieszeniu na okres od wniesienia reklamacji do udzielenia odpowiedzi na reklamację. Roszczenia kierować należy 
do właściwego sądu. 

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

8.1 Pełny regulamin Konkursu jest udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora konkursu, w punktach kasowych SKOK oraz umieszczony na 
stronie www.skokzr.pl w terminie od 18.11.2022 r. do 28.02.2023 r. 

8.2 Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzców Konkursu 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). 

8.3 Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: 
inspektor@skokzr.pl.  

8.4 Dane Osobowe Uczestników Konkursu przetwarzane będą na podstawie zgody zgodnie z RODO art. 6 ust.1 lit.a, w celach przeprowadzenia 
Konkursu, 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 oraz opublikowania danych osobowych zwycięzców Konkursu na tablicach informacyjnych w 
Punktach Kasowych SKOK Ziemi Rybnickiej oraz na stronie internetowej www.skokzr.pl.  

8.5 Dane osobowe uczestników Konkursu przetwarzane na potrzeby Konkursu będą przechowywane do zakończenia okresu postępowania 
reklamacyjnego w Konkursie, przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków prawnych a także czasu upływu terminu przedawnienia 
potencjalnych roszczeń. 

8.6 Podanie danych osobowych oraz wyrażenia zgody jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne do udziału w Konkursie. 

8.7 Uczestnik Konkursu 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. 

8.8 Uczestnik Konkursu 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. 

8.9 Odbiorcą danych osobowych Uczestników Konkursu nie będą firmy zewnętrzne 

8.10 Organizator oświadcza iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. 

8.11 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. 

8.12 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagród przez Zwycięzców z przyczyn od niego niezależnych, leżących po stronie 
Zwycięzców. 

8.13 Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników konkursu określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie konkursu oraz we właściwych 
przepisach prawa. 

8.14 Regulamin konkursu na pisemną prośbę Uczestnika konkursu zostanie przesłany e-mailem lub tradycyjną pocztą na wskazany przez niego adres. 

8.15 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). 
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