REGULAMIN KONKURSU „KRZYŻÓWKA EKOLOGICZNA”
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu na fanpage Piastowskiego Banku Spółdzielczego w Janikowie
(zwanym dalej „Konkursem”), jest Piastowski Bank Spółdzielczy w Janikowie, z siedzibą
przy ul. Przemysłowej 4, 88-160 Janikowo (zwane dalej „Organizatorem”).
2. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu, które Uczestnik
akceptuje, w chwili przystąpienia do niego.
3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook
jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
4. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w internecie, na fanpage Piastowskiego
Banku Spółdzielczego w Janikowie na portalu Facebook (zwanej dalej „Fanpage”).
5. Konkurs nie narusza ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z
2018 r. poz. 165), w tym nie narusza postanowień art. 29 tejże ustawy.
6. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat
Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują upoważnieni pracownicy
Organizatora.
§ 2. UCZESTNICY KONKURSU
1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu
art. 22 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z
późn. zm.), posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, będące użytkownikami i
posiadający aktywne konto w serwisie Facebook.com; które zaakceptowały niniejszy
Regulamin (dalej: „Uczestnik”).
2. Uczestnik oświadcza, że:
 jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
 jest zarejestrowanym użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;
 zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do
Konkursu;
 wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą
procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
 zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również
regulaminu Facebook;
 wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z
uczestnictwem w Konkursie;
3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora.
§ 3. NAGRODY
1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa pracownik Organizatora. Wszelkie
wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu
rozstrzyga Organizator.
2. W Konkursie przewidziano 3 nagrody w postaci zestawu gadżetów reklamowych o wartości
50,00 zł.
3. Organizator przyzna Zwycięzcy Konkursu nagrodę dodatkową (pieniężną) w wysokości
11,11% wartości nagrody rzeczowej, przeznaczonej na pokrycie zryczałtowanego podatku
dochodowego od wartości nagród uzyskanych w Konkursie. Dodatkowa nagroda pieniężna nie
zostanie wypłacona Zwycięzcy, lecz zostanie pobrana jako podatek od Nagród przyznanych w

Konkursie, odprowadzany przez Organizatora na konto właściwego urzędu skarbowego
zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r.
4. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani inną nagrodę.
5. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny
ani jakakolwiek inna nagroda.

§ 4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU
1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „wpis konkursowy”) na
fanpage Piastowskiego Banku Spółdzielczego w Janikowie na portalu społecznościowym
Facebook.
2. Konkurs trwa od 30 czerwca 2021 roku do 5 lipca 2021 roku.
3. Organizator zastrzega sobie prawo przedłużenie czasu trwania Konkursu, o którym
powiadamia Uczestników wpisem na fanpage Piastowskiego Banku Spółdzielczego w
Janikowie.
§ 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD
1. Warunkiem uczestnictwa jest:
 posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook,
 zaznaczenie „Lubię to” na fanpage Piastowskiego Banku Spółdzielczego w Janikowie
 zamieszczenie komentarza pod ogłoszeniem konkursowym – rozwiązanie krzyżówki.
2. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym
Facebook.
3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne
wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. ust. 1 Regulaminu.
4. Nagrodzonego wyłania Organizator w drodze analizy poprawności wykonania zadań
opisanych w § 5. ust. 1 Regulaminu przez Uczestników Konkursu.
6. Spośród nadesłanych odpowiedzi Organizator wyłoni 3 zwycięzców, którzy jako pierwsi
podali prawidłowe rozwiązanie krzyżówki.
5. Publiczna informacja o wygranej zostanie umieszczona w komentarzu do wpisu
konkursowego na fanpage Piastowskiego Banku Spółdzielczego w Janikowie lub osobnym
wpisie na Fanpage.
6. Organizator poprzez wiadomość prywatną, po zgłoszeniu się Nagrodzonego, przekazuje
informacje na temat sposobu odbioru nagrody. Nagrodzony jest zobowiązany do
osobistego (lub poprzez osobę, której udziela pełnomocnictwa) odebrania nagrody, w
ciągu 60 dni od daty ogłoszenia rozstrzygnięcia. Organizator zastrzega, że nie wysyła
nagród pocztą.
§ 6. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych
Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny
leżących po stronie Uczestnika.
2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych
przez Uczestników w zgłoszeniach konkursowych na portalu społecznościowym Facebook
w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem
naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie Uczestników,
których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka,
w szczególności uczestników, którzy:
 podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z
zasadami Facebooka;
 zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym
na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w
warstwie tekstowej, jak i graficznej);
 podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili
osób trzecich;
 ingerują w mechanizm działania konkursu.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz
teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub
aplikacji ze strony Facebooka.
§ 7. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest
Organizator.
2. Klauzula informacyjna Administratora Danych osobowych stanowi załącznik do
Regulaminu.
§ 8. REKLAMACJE
1. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać w ciągu 3 dni od ogłoszenia
wyników na adres Organizatora z dopiskiem „Krzyżówka ekologiczna” lub w formie
elektronicznej na następujący adres e-mail: sekretariat@piastowskibs.sgb.pl, jednakże nie
później niż w terminie jednego miesiąca od daty jego zakończenia.
2. Reklamacje zgłaszane po upływie powyżej wskazanego terminu nie będą rozpatrywane.
3. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również
dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Reklamacje rozpatrywane będą nie
później niż w terminie 30 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora.
4. Organizator rozstrzyga reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu.
5. Uczestnik składający reklamację zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora za pomocą
listu poleconego nadanego na adres podany w reklamacji.
6. 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. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.) i inne
przepisy prawa.
2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny
właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania.
Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.

4. Regulamin Konkursu dostępny jest na oficjalnej stronie Organizatora: www.piastowskibs.pl

Załącznik do Regulaminu Konkursu „Krzyżówka Ekologiczna”

Obowiązek informacyjny administratora danych osobowych
Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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:
Rozporządzenie) Piastowski Bank Spółdzielczy w Janikowie przedstawia następujące informacje:
Administrator
danych

Dane kontaktowe

Inspektor
Danych

Ochrony

Kategorie danych

Piastowski Bank Spółdzielczy w Janikowie z siedzibą w Janikowie, 88-160
Janikowo, ul. Przemysłowa 4, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000135971, REGON 000676460, NIP 5570005072 (Bank)
Z Administratorem można się skontaktować osobiście lub na adres poczty
elektronicznej: sekretariat@piastowskibs.sgb.pl, telefonicznie: 52 358 39 40
(z telefonów komórkowych i z zagranicy), pisemnie: ul. Przemysłowa 4, 88160 Janikowo
W Banku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się
skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: iod@piastowskibs.sgb.pl
lub pisemnie (na adres siedziby Banku). Z Inspektorem Ochrony Danych
można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania
danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem
danych.
Bank przetwarza w szczególności następujące kategorie danych osobowych
Uczestnika:
- dane identyfikacyjne (np. imię, nazwisko; w przypadku Laureatów: nr
dokumentu tożsamości, PESEL),
- dane kontaktowe (np. adres).

Źródło danych

Dane Uczestnika Bank pozyskuje:
- bezpośrednio od Uczestnika

Cele przetwarzania
oraz podstawa
prawna
przetwarzania

Administrator będzie przetwarzał dane Uczestników w celu:
1) przeprowadzenia Konkursu pod nazwą „Krzyżówka ekologiczna”
(„Konkurs”) (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia),
2) wypełnienia spoczywających na Banku obowiązków prawnych
związanych z prowadzoną działalnością (podstawa prawna: art. 6 ust. 1
lit. c) Rozporządzenia),
3) ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust.
1 lit. f) Rozporządzenia).

Okres przez który
dane będą
przechowywane

Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez okres niezbędny
dla realizacji celów ich przetwarzania, tj.:

1) w zakresie przeprowadzenia Konkursu – przez okres 5 lat, liczony od
zakończenia roku, w którym została wydana nagroda lub do czasu
cofnięcia zgody, o ile nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
2) w zakresie wypełnienia spoczywających na Banku obowiązków
prawnych związanych z prowadzoną działalnością – do czasu
wypełnienia tych obowiązków przez Bank,
3) w zakresie ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – w okresie
koniecznym dla obrony tych roszczeń w zakresie przewidzianym
przez przepisy prawa.
Odbiorcy danych

Prawa osoby, której
dane dotyczą

Profilowanie
oraz
zautomatyzowane
podejmowanie
decyzji

W związku z przetwarzaniem danych wskazanych w celach przetwarzania
dane osobowe Uczestnika mogą być udostępniane przez Administratora
następującym odbiorcom lub grupom odbiorców:
1) innym podmiotom upoważnionym do odbioru danych osobowych
Uczestnika na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
1. W zakresie, w jakim Administrator przetwarza dane osobowe Uczestnika
wyłącznie na podstawie jego zgody, Uczestnik ma prawo w dowolnym
momencie wycofać tę zgodę. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
wycofaniem.
2. Zgodnie z Rozporządzeniem Uczestnikowi przysługuje prawo do:
1) uzyskania potwierdzenia, czy jego dane są przetwarzane przez
Administratora, a także prawo dostępu do jego danych (art. 15
Rozporządzenia),
2) sprostowania
oraz
uzupełnienia
jego
danych
(art.
16
Rozporządzenia),
3) usunięcia jego danych (art. 17 Rozporządzenia),
4) żądania ograniczenia przetwarzania jego danych (art. 18
Rozporządzenia),
5) przenoszenia jego danych do innego administratora (art. 20
Rozporządzenia).
3. Uczestnik ma prawo wniesienia w dowolnym momencie - z przyczyn
związanych z jego szczególną sytuacją - sprzeciwu wobec przetwarzania
jego danych w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Banku. W
takim przypadku Bank może przetwarzać dane Uczestnika, o ile wykaże
istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania,
nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności Uczestnika lub podstaw
do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 21 ust. 1
Rozporządzenia).
4. Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Bank nie będzie podejmował decyzji opartych wyłącznie na
zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych Uczestnika /
Pełnomocnika.

Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem uczestnictwa
w Konkursie. Cofnięcie zgody oznaczać jednak będzie rezygnację z udziału w Konkursie.

