
REGULAMIN KONKURSU 

„Konkurs Mikołajkowy (dalej „Regulamin”) 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą „Konkurs Mikołajkowy dalej 

„Konkurs”). 

2. Konkurs prowadzony jest przez  Bankiem  Spółdzielczym w Inowrocławiu, 88-100 Inowrocław, 

ul. Solankowa 11 , zarejestrowanym pod nr KRS: 0000026852  w Sądzie Rejonowym w 

Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, gdzie przechowywana 

jest dokumentacja, NIP:556-080-46-24,  Regon: 000494864 (dalej: „Organizator”, „Bank”). 

Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 kc i 921 kc.  

3. Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

4. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest 

znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc. Facebook nie ponosi odpowiedzialności 

za przeprowadzenie Konkursu. 

5. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Polski, 

posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych i mająca ukończone 18 lat, która ma aktywne 

konto w serwisie społecznościowym Facebook (dalej: „Uczestnik”). 

6. W Konkursie nie mogą wziąć udziału pracownicy oraz współpracownicy Banku Spółdzielczego 

w Inowrocławiu oraz ich małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo, przysposobieni, 

przysposabiający. W przypadku zwycięzców, którymi okażą się osoby wymienione w niniejszym 

pkt. 6, osoby te tracą uprawnienie do nagrody. 

 

ZASADY PROWADZENIA KONKURSU 

 

7. Konkurs jest organizowany w okresie od dnia 06.12.2022r. od godz. 15:00  do dnia 13.12.2022r. 

do godz. 00:00  

8. W celu wzięcia udziału w Konkursie, Uczestnik powinien w czasie jego trwania spełnić łącznie 

warunki określone w Regulaminie, w szczególności: 

a) posiadać własne konto w serwisie społecznościowym Facebook; 

b) zapoznać się z zasadami uczestnictwa w Konkursie dostępnymi na stronie internetowej 

bsinowroclaw.pl/konkurs  oraz zaakceptować Regulamin; 

c) w terminie obowiązywania konkursu zamieścić pod postem konkursowym Życzenia 

Świąteczne (dalej: „Zadanie Konkursowe”). 

9. W czasie trwania Konkursu Uczestnik może stworzyć i opublikować dowolną liczbę Zadań 

Konkursowych. 

10. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu zgłoszonego Zadania 

Konkursowego, w szczególności w przypadku: 

a) zawarcia w Zadaniu Konkursowym wulgaryzmów, treści obraźliwych, politycznych, 

propagandowych, religijnych lub treści sprzecznych z prawem; 

b) zawarcia w Zadaniu Konkursowym treści reklamowych dotyczących innych niż 

Organizator podmiotów; 

c) naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych i 

praw autorskich oraz prawa do wizerunku; 

d) gdy Uczestnik nie dysponuje prawami autorskimi do Zadania Konkursowego; 

11. Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika z Konkursu w przypadku  stwierdzenia, 

że Uczestnik nie spełnia któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie lub nie 

przestrzega zasad zawartych w niniejszym Regulaminie, w tym: 

a) posługuje się fikcyjnymi kontami w serwisie społecznościowym Facebook; 

b) używa oprogramowania, które pozwala na uzyskanie nieuprawnionego wpływu na wynik 

Konkursu; 

c) podaje nieprawdziwe dane; 

d) jego działania są sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, zasadami współżycia 

społecznego, zasadami fair play, stanowią nieuczciwe praktyki, które naruszają 



uzasadnione interesy Organizatora, godzą w jego wizerunek lub są sprzeczne z prawem lub 

z innych względów nie nadają się do publicznego rozpowszechniania. 

12. Uczestnik oświadcza i gwarantuje, że jest wyłącznie uprawniony do utworów, które stanowią 

Zadanie Konkursowe, a prawa do nich nie są obciążone na rzecz osób trzecich, a także, iż nie 

naruszają one jakichkolwiek praw osób trzecich. 

 

NAGRODY 

 

13. Nagrodami w Konkursie są (dalej łącznie „Nagroda”): 

a) I miejsce - Publikacja Życzeń Świątecznych w Przeglądzie Powiat, Miast i Gmin  oraz 

słodki upominek  

b) II miejsce – słodki upominek  

c) III miejsce słodki upominek  

które będą przyznane Zwycięzcom kolejno za zajęcie Pierwszego, Drugiego oraz Trzeciego 

miejsca. 

14. Zwycięzca nie może domagać się zamiany wygranej Nagrody na inną, w tym na ekwiwalent 

pieniężny. 

15. Zwycięzca nie może przenieść prawa do Nagrody na inne osoby. 

16. Jeden Uczestnik może uzyskać prawo tylko do jednej Nagrody. 

 

ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW 

 

17. W celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu Organizator powoła 

komisję konkursową w trzyosobowym składzie (dalej: „Komisja”). 

18. Komisja będzie oceniać Zadania Konkursowe przesyłane przez Uczestników uwzględniając 

atrakcyjność, oryginalność Zadania Konkursowego oraz na tej podstawie wybierze zwycięzców, 

którym będzie przysługiwało prawo do odebrania Nagrody za zajęcie: Pierwszego, Drugiego lub 

Trzeciego miejsca. 

 

POWIADOMIENIE O WYGRANEJ 

19. Organizator poinformuje o zwycięstwie  za pośrednictwem postu opublikowanego w serwisie 

społecznościowym Facebook w dniu 07.12.2022r. . 

20. Uczestnicy zostaną poproszeni o kontakt poprzez wiadomość prywatną, za pomocą której zostaną 

poinformowani o sposobie odebrania Nagrody w Banku. Uczestnik będzie zobowiązany do 

przesłania takiej wiadomości  najpóźniej do dnia 07.12.2022 r. Brak widomości we wskazanym 

powyżej terminie powoduje brak możliwości doręczenia Nagrody, co w konsekwencji skutkuje 

utratą prawa do Nagrody. 

21. Nagrody nierozdysponowane przez Organizatora z przyczyn od niego niezależnych pozostają do 

jego dyspozycji. 

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO 

22. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane na adres 

inobank@bsinowroclaw.pl  . 

23. Reklamacja powinna zawierać: 

a) temat wiadomości e-mail „Reklamacja –Konkurs: Konkurs Świąteczny  

b) wskazanie imienia, nazwiska i adresu do korespondencji, a także opcjonalnie e-mail i 

numer kontaktowego telefonu komórkowego; 

c) uzasadnienie powodów wniesienia reklamacji. 

24. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia wpłynięcia 

reklamacji.  

25. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona poprzez przesłanie wiadomości e-mail lub na innym 

trwałym nośniku. 
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26. Procedura reklamacyjna nie ogranicza, ani nie wyłącza uprawnień Uczestników wynikających z 

ogólnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności wyczerpanie procedury 

reklamacyjnej nie jest wymogiem dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych. 

 

DANE OSOBOWE 

 

27. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Inowrocławiu z 

siedzibą w Inowrocławiu adres: ul. Solankowa 11, 88-100 Inowrocław. 

28. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: inobank@bsinowroclaw.pl , 

telefonicznie pod nr tel. 52-356-09-10 lub pisemnie na adres siedziby administratora. 

29. Bank  wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym każdy Uczestnik może skontaktować się 

poprzez adres e-mail iodo@bsinowroclaw.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora z 

dopiskiem „IODO”. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich 

sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z 

przetwarzaniem danych. 

30. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu: 

a)      przeprowadzenia i wykonania Konkursu, zgodnie z niniejszym regulaminem. Podstawą 

prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Banku Spółdzielczego w 

Inowrocławiu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO; prawnie uzasadniony interes Banku polega na 

przeprowadzeniu i rozstrzygnięciu konkursu; 

b) realizacji obowiązków Banku wynikających z przepisów prawa, w szczególności 

przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit c RODO); 

c) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami 

przez Banku – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Banku 

(art. 6 ust. 1 lit. f RODO); prawnie uzasadniony interes polega na ustaleniu lub dochodzeniu 

roszczeń lub na obronie przed takimi roszczeniami przez Bank. 

31. Jako, że Konkurs jest realizowany w serwisie społecznościowym Facebook Pani / Pana dane 

osobowe będą przetwarzane przez Facebook, Inc. 

32. Jako że rozwiązanie zgłoszonego Zadania Konkursowego będzie umieszczone pod postem 

konkursowym, odbiorcami zawartych w nim danych osobowych mogą być wszystkie osoby 

odwiedzające profil Organizatora, w którym zamieszczono Zadanie Konkursowe w serwisie 

społecznościowym Facebook.     

33. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia i 

rozstrzygnięcia konkursu. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres 

przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych będzie niezbędne dla 

ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez 

Bank. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikającym z 

przepisów prawa. 

34. Pani/Pana dane osobowe zawarte w poście z rozwiązaniem zgłoszonego Zadania Konkursowego 

w postaci imienia i nazwiska, publicznie dostępnego zdjęcia profilowego oraz treści rozwiązania 

zgłoszonego Zadania Konkursowego będą dostępne pod postem konkursowym także po 

przeprowadzeniu i rozstrzygnięciu konkursu. 

35. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, 

ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. 

36. Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla celów 

wskazanych w pkt 31 lit. a) i c) z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. Dla 

celów dowodowych, Bank prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną lub elektroniczną.  

37. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się 

ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych 

narusza przepisy RODO. 

38. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. 

Niepodanie danych uniemożliwi Pani/Panu wzięcie udziału w Konkursie. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
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39. W kwestiach nieobjętych Regulaminem będą miały zastosowanie przepisy obowiązującego 

prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego. 

40. Pełny tekst Regulaminu Konkursu udostępniony będzie do publicznej wiadomości na stronie 

internetowej bsinowroclaw.pl  oraz w Banku Spółdzielczym w Inowrocławiu ul. Solankowa 11, 

88-100 Inowrocław.  

 


