
 

 

 

REGULAMIN KONKURSU „ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNE ŻYCZENIA DLA SĄSIADA” 

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.1 Nazwa konkursu. 

Konkurs Będzie prowadzony pod nazwą „Świąteczno-Noworoczne życzenia dla sąsiada”. 

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 06.12.2022 roku i trwa do dnia 31.01.2023 roku. 

Termin ten obejmuje składanie zadania konkursowego, głosowanie Komisji konkursowej, proces wydania nagród, procedurę 

reklamacyjną. 

• Termin dostarczania zadania mija 31.01.2023 r. 

• Termin wyboru najlepszych życzeń: 15.02.2023 r. 

1.4 Obszar urządzania konkursu. 

Konkurs prowadzony będzie na terenie placówek Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej Ziemi Rybnickiej. 

1.5 Zapewnienie prawidłowości organizowanego konkursu. 

- Regulamin niniejszego konkursu znajduje się do wglądu w placówkach (punktach kasowych) Organizatora oraz na stronie 

www.skokzr.pl  

2. UCZESTNICY KONKURSU 

2.1 Uczestnikami konkursu mogą być osoby pełnoletnie, posiadające status członka SKOK Ziemi Rybnickiej, które skorzystały z 
dowolnego produktu pożyczkowego w terminie trwania konkursu.  

2.2 Odstąpienie od umowy pożyczkowej w terminie 14 dni od dnia jej podpisania, uprawnia organizatora do usunięcie formularza 
konkursowego Uczestnika.   

2.3 W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy SKOK Ziemi Rybnickiej.  

3. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

3.1 Każdy Uczestnik, niezależnie od ilości pożyczek gotówkowych, z których skorzystał w terminie trwania konkursu, może wypełnić 
tylko jeden formularz konkursowy. 

3.2 Konkurs polega na napisaniu przez Uczestnika życzeń świąteczno-noworocznych, świątecznych lub noworocznych dla sąsiada / 
sąsiadki – mogą być one krótki hasłem, napisane w kilku zdaniach lub mieć postać wiersza / rymowanki.  

3.3 Zadanie konkursowe musi zostać złożone na specjalnym dokumencie dostępnym w placówce SKOK ZR, 

3.4 Każdy Uczestnik może przesłać / przekazać jedne życzenia. 

3.5 Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie przez Uczestnika formularz zawierający poniższe dane: 

3.5.1 imię i nazwisko Uczestnika, nr członkowski. 

3.5.2 Formularz i zgody uczestnika konkursu: 

3.5.3 „Oświadczam, że nadesłana praca jest wynikiem osobistej twórczości i nie narusza praw podmiotów trzecich”.  

3.5.4 „Wyrażam zgodę na nieodpłatne i nie ograniczone czasowo i terytorialnie wykorzystanie pracy dla potrzeb 
przeprowadzenia Konkursu i jej zarchiwizowania. Zobowiązuję się do przeniesienia na Organizatora autorskich praw 
majątkowych do pracy na wszystkich polach eksploatacji na zasadach ustalonych przez Organizatora”. 

3.5.5 „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. 
„Świąteczno-Noworoczne życzenia dla sąsiada” przez Organizatora konkursu Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo – 
Kredytową Ziemi Rybnickiej z siedzibą w Czerwionce – Leszczynach, ul. 3-go Maja 1a, 44-230 Czerwionka – Leszczyny”; 
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3.5.6 „Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu konkursu pn. „Świąteczno-Noworoczne życzenia dla sąsiada” 
organizowanego przez SKOK Ziemi Rybnickiej i zobowiązuję się do jego przestrzegania”. 

3.5.7 Miejsce na podpis Uczestnika potwierdzający powyższe dane i zgody. 

 

 

 

4. ZASADY I NAGRODY 

4.1. Prace Uczestników będą rozpatrywane poprzez głosowanie Komisji konkursowej. Komisja konkursowa wybierze 1 najlepsze jej 

zdaniem życzenia.  

4.2. Nagrody w Konkursie: 

4.2.1. Organizator ufunduje 1 nagrodę w konkursie. Organizator zastrzega sobie prawo zwiększenia zapasu nagród.   

4.2.2. Autor najlepszych życzeń wybrany z głosowania Komisji konkursowej otrzyma nagrodę: smartfon Xiaomi Redmi Note 
10S 6/128GB Onyx Grey. 

4.2.3. Akcja promocyjna nosi znamiona konkursu z dziedziny kultury i sztuki, a także jest organizowana i ogłaszana w 
środkach masowego przekazu. Wartość każdej nagrody nie przekracza kwoty 2000 zł. Forma przeprowadzenia 
konkursu oraz sposób jej ogłoszenia sprawia, że na mocy art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT, nagrody są zwolnione z 
opodatkowania.  

4.4 Komisja konkursowa została złożona z 3 przedstawicieli Organizatora. Sposób powołania Komisji konkursowej określa 
Organizator. Decyzje Komisji konkursowej są ostateczne. 

4.5 Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do przyznania – poza nagrodami wymienionymi w punkcie 4.2. - wyróżnień oraz 
nagrodzenia autorów wyróżnionych życzeń konkursowych nagrodą niespodzianką. 

4.6 Organizator zobowiązuje się do zamieszczenia życzeń, które zdobyły 1. miejsce  na stronie www.skokzr.pl w dziale „Aktualności”.  

5 OGŁASZANIE WYNIKÓW LOSOWANIA i ODBIÓR NAGRÓD 

5.1 Ogłoszenie wyników nastąpi nie później niż 20.02.2023 r. Po wyłonieniu zwycięzców Organizator skontaktuje się telefonicznie z 
Uczestnikiem poinformuje go do trzech dni roboczych. Informacja o wyborze zwycięzcy (imię, nazwisko) zostanie zamieszczona 
również w Internecie, tj. w serwisach społecznościowych Organizatora, na stronie www.skokzr.pl, a także na tablicach ogłoszeń w 
placówkach SKOK ZR biorących udział w akcji promocyjnej. 

5.2 Organizator po uprzedniej pisemnej zgodzie Zwycięzcy zastrzega sobie możliwość opublikowania lub przedstawienia zdjęcia wraz z 
imieniem i nazwiskiem Zwycięzcy na stronie internetowej www.skokzr.pl oraz środkach masowego przekazu. Zwycięzca nie jest  
uprawniony do otrzymywania wynagrodzenia z powyższego tytułu. Wyrażenie powyższej zgody  lub brak wyrażenia tej zgody nie ma 
wpływu na przyznanie prawa do nagród. 

5.3 Nagrody zostaną wydane w placówce Organizatora, do której przynależy zwycięzca konkursu w charakterze członka spółdzielni w 
terminie do 10.03.2023 r. roku od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach otwarcia 
punktów.  

5.4 Nagroda musi być osobiście odebrana przez Uczestnika. Organizator zweryfikuje dane osobowe na podstawie dowodu tożsamości 
(dowód osobisty lub paszport) przedłożonego przez Uczestnika. 

5.5 Nagrody nie odebrane do dnia 10.03.2023 roku do godziny 15:00 przechodzą do dyspozycji Organizatora konkursu. 

6 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

6.1 Wszelkie reklamacje dotyczące konkursu, należy zgłaszać w formie pisemnej - listem poleconym, pocztą kurierską lub osobiście na 
adres Organizatora Konkursu z dopiskiem „Reklamacja –  Konkurs” najpóźniej do dnia 28.02.2023 r.  decyduje data stempla 
pocztowego. Reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika oraz samego Uczestnika. 

6.2 Reklamacje, które wpłyną do Organizatora po w/w terminie nie będą uwzględniane. 

6.3 Pisemna 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.  

6.4 Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest do Uczestnika 
poleconym najpóźniej w dziesiątym dniu od daty otrzymania reklamacji. Decyduje data nadania odpowiedzi na reklamację. 

6.5 Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń we właściwym sądzie. 
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6.6 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. 

7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

7.1 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 06.12.2022r. do 28.02.2023r. 

7.2 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). 

7.3 Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem 
adresu e-mail inspektor@skokzr.pl oraz telefonicznie 32 43 29 400 

7.4 Dane Osobowe Uczestników 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 oraz opublikowania 
danych osobowych zwycięzców konkursu na tablicach informacyjnych w Punktach Kasowych SKOK Ziemi Rybnickiej oraz na stronie 
internetowej www.skokzr.pl.  

7.5 Dane osobowe Uczestników 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. 

7.6 Podanie danych osobowych oraz wyrażenia zgody  jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne do udziału w konkursie. 

7.7 Uczestnika 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. 

7.8 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. 

7.9 Dane nie będą przekazywane do firm zewnętrznych.  

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

7.11 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. 

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

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

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

7.15 W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 
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