Załącznik do Uchwały Zarządu nr 6 z dnia 10.05.2022 r.

REGULAMIN KONKURSU KONTO PONADCZASOWE
DLA KLIENTÓW SKOK
Niniejszy Regulamin określa cele, zasady i warunki przeprowadzenia konkursu „Konto
Ponadczasowe dla Klientów SKOK”, zwanego dalej „Konkursem”.
§ 1 ORGANIZATOR KONKURSU
Organizatorem Konkursu jest Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytową im. Unii Lubelskiej
w Lublinie z siedzibą w Lublinie (20-844) przy ul. Braci Wieniawskich 5B, wpisana do rejestru spółdzielni
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000000977, NIP 7120169024.
§ 2 DEFINICJE OGÓLNE
SKOK, Kasa, Organizator – Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Unii Lubelskiej
w Lublinie
Placówka SKOK – lokalizacja, w której prowadzona jest działalność polegająca na doprowadzeniu
do zawarcia umów o świadczenie usług finansowych ze SKOK oraz umów o członkostwo w SKOK,
w której jest prowadzona obsługa kasowa, sprzedaż pożyczek/kredytów, obsługa depozytowa
i innych produktów finansowych oferowanych przez SKOK dla Członków SKOK.
Regulamin - Regulamin konkursu „KONTO PONADCZASOWE DLA KLIENTÓW SKOK”.
Uczestnik Konkursu – Członek Kasy lub Klient Kasy, który nie posiada statusu Członka SKOK,
będący osobą fizyczną posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który spełni warunki
konkursu określone w niniejszym Regulaminie. Uczestnikiem konkursu nie może być osoba
zatrudniona w Kasie jak również osoby spokrewnione.
§ 3 WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE
Konkurs skierowany jest do Uczestników Konkursu, którzy w okresie trwania Konkursu spełnią
warunki udziału w Konkursie, określone w § 6 ust. 1
§ 4 CEL KONKURSU
Celem Konkursu jest rozpowszechnianie usług i produktów Kasy dostępnych w Placówkach SKOK
oraz pozyskanie nowych Klientów i aktywnych Członków SKOK.
§ 5 CZAS TRWANIA KONKURSU
1. Konkurs trwa od dnia 15.05.2022 r. do dnia 15.08.2022 r.
2. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 15.09.2022 r.
§ 6 UCZESTNICTWO W KONURSIE I ZASADY KONKURSU
1. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik Konkursu musi, w czasie trwania Konkursu,
określonym w § 5 ust. 1, spełnić łącznie następujące warunki:
a) otworzyć w Kasie rachunek płatniczy Konto Ponadczasowe;
b) udzielić odpowiedzi na pytanie konkursowe: „Gdybym mogła/mógł spełnić jedno marzenie,
byłoby to?” na specjalnym kuponie konkursowym dostępnym w Placówkach SKOK,
c) wypełniony formularz przekazać pracownikowi w Placówce SKOK,
d) oświadczyć, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia bez zastrzeżeń.
2. W przypadku, gdy Organizator otrzyma uprawdopodobnioną informację o tym, że Uczestnik
Konkursu wykorzystuje Konkurs w sposób naruszający przepisy prawa, zasady współżycia
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społecznego lub godzące w dobre obyczaje czy powszechnie obowiązujące normy społeczne,
Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika Konkursu z Konkursu. W takiej
sytuacji Uczestnik Konkursu traci prawo do otrzymania nagrody, niezależnie od tego, czy spełni
pozostałe warunki opisane w Regulaminie.
3. Uczestnik Konkursu ma prawo zrezygnować z uczestnictwa w Konkursie w dowolnym terminie
poprzez przesłanie na adres Organizatora rezygnacji z Konkursu.
§ 7 NAGRODY
Nagrodami w Konkursie są nagrody rzeczowe w postaci:
1) Xiaomi, Hulajnoga elektryczna, Mi Electric Scooter Essential – nagroda za 1 miejsce
w Konkursie,
2) Smartfon SAMSUNG Galaxy A13 4/64GB 6.5" 90 Hz Czarny - nagroda za 2 miejsce
w Konkursie,
3) Smartwatch z płatnościami Gogle Pay – nagroda za 3 miejsce w Konkursie,
4) Kamera samochodowa 70mai PRO Plus+ (A500S) Dual Set- nagroda za 4 miejsce
w Konkursie.
§ 8 ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
1. O rozstrzygnięciu Konkursu zadecyduje specjalnie powołane w strukturach Kasy jury, które
wybierze 4 najlepsze odpowiedzi na pytanie konkursowe.
2. W ocenie odpowiedzi na pytanie konkursowe udzielone przez Uczestników Konkursu, jury
będzie stosowało następujące kryteria (do wyboru przez jury):
a) oryginalność wykonania zadania,
b) pomysłowość,
c) słownictwo i stylistykę.
3. Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o wygranej przez pracowników Placówki SKOK,
w której zakupili Konto Ponadczasowe oraz udzielili odpowiedzi na pytanie konkursowe.
4. Nagrody, o których mowa w § 7 ust. 1 będą wręczane po rozstrzygnięciu Konkursu w Placówce
SKOK, w której Uczestnik Konkursu zakupił Konto Ponadczasowe i odpowiedział na pytanie
konkursowe. Odbiór nagrody zostanie potwierdzony protokołem odbioru podpisanym przez
Laureata i osobę upoważnioną przez Organizatora.
5. Organizator nie pokrywa ewentualnych kosztów związanych z odbiorem nagród.
6. Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę lub ekwiwalent pieniężny.
7. W przypadku rezygnacji z nagrody Laureatowi nie przysługuje żadna rekompensata.
§ 9 REKLAMACJE
1. Uczestnik Konkursu może złożyć reklamację w następujący sposób: osobiście w placówkach
Kasy (ustnie lub pisemnie), pisemnie na adres korespondencyjny Kasy: ul. Braci Wieniawskich 5B
20-844 Lublin lub elektronicznie, na adres email: biuro@kasaul.pl.
2. Zgłoszenie reklamacji powinno nastąpić, w miarę możliwości, niezwłocznie po uzyskaniu
informacji o zaistnieniu okoliczności budzących zastrzeżenia, w celu umożliwienia jej rzetelnego
rozpatrzenia.
3. Reklamacje Organizator rozpatruje niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 30 dni od
daty ich otrzymania. W przypadku uzasadnionej niemożliwości udzielenia odpowiedzi we
wskazanym terminie, może on zostać wydłużony, Organizator przekaże stosowną informację.
4. Odpowiedź na reklamację zostanie przekazana pisemnie za pośrednictwem poczty bądź w inny
uzgodniony sposób.
5. Szczegółowe zasady rozpatrywania reklamacji w Kasie dostępne są na stronie internetowej:
www.kasaul.pl.
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§ 10 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Konkurs organizowany i realizowany jest Kasę, która ustala cel i sposoby przetwarzania danych
osobowych, w myśl art. 26 rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych (RODO) 1
w ramach przetwarzania danych osobowych w celu realizacji założeń Konkursu. Poniższa
informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych odzwierciedla dokonane przez Kasę
ustalenia w zakresie obowiązków i odpowiedzialności w związku z przetwarzaniem danych
osobowych.
1. Celem przetwarzania danych osobowych przez Kasę jest realizacja założeń Konkursu opisanych
w Regulaminie, w czym mieści się zebranie danych uczestników, wyłonienie i telefoniczne
poinformowanie laureatów Konkursu, ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona
roszczeń, w tym obsługa reklamacji oraz obsługa księgowa i sprawozdawcza.
2. Podstawę przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu stanowią:
a) prawnie uzasadniony interes Kasy określony w art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia ogólnego
o ochronie danych osobowych (RODO) w związku z przetwarzaniem danych osobowych
w celu realizacji założeń Konkursu, w tym zebrania danych osobowych uczestników,
wyłonienia i poinformowania laureatów oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia
lub obrony roszczeń i obsługi reklamacji;
b) przepisy ustawy o rachunkowości w związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu
obsługi księgowej lub sprawozdawczej.
3. Uczestnicy Konkursu w sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych mogą
kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Kasy drogą elektroniczną pod adresem
iod@kasaul.pl, telefonicznie w godzinach 08:00 – 16:00 pod numerem (81) 756 96 00 lub
korespondencyjnie.
4. Odbiorcami danych osobowych Uczestników Konkursu będą Placówki Kasy.
5. Dane osobowe Uczestnika Konkursu będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń
wynikających z uczestnictwa w konkursie. Dodatkowo dane osobowe laureatów będą
przechowywane przez okres właściwy dla przechowywania dokumentów księgowych.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Konkursie
i prawidłowej jego obsługi.
7. Uczestnikom Konkursu, w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługują
następujące prawa:
a) dostępu do danych,
b) sprostowania lub uzupełnienia danych,
c) sprzeciwu wobec przetwarzania danych na zasadach opisanych w art. 21 rozporządzenia
ogólnego o ochronie danych osobowych (RODO),
d) usunięcia danych osobowych na zasadach opisanych w art. 17 rozporządzenia ogólnego
o ochronie danych osobowych (RODO),
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego.
§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Przystąpienie do Konkursu oznacza, iż Członek SKOK/Klient SKOK zapoznał się z zasadami
określonymi w niniejszym Regulaminie i je akceptuje.
2. Regulamin Konkursu jest dostępny w Placówkach SKOK i na stronie internetowej
www.kasaul.pl.
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