Załącznik do Uchwały Zarządu nr 9 z dnia 10.05.2022 r.

REGULAMIN PROMOCJI „DOBRY START z IKS”
Regulamin niniejszy określa cele, zasady i warunki uczestnictwa w Promocji „DOBRY START z IKS” zwanej
dalej Promocją, skierowanej do nowych członków Kasy Unii Lubelskiej.
I.

ORGANIZATOR

Organizatorem i fundatorem nagród w Promocji „DOBRY START z IKS” jest Spółdzielcza Kasa
Oszczędnościowo-Kredytowa im. Unii Lubelskiej w Lublinie z siedzibą w Lublinie, ul. Braci Wieniawskich 5B,
zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000000977, NIP 712-016-90-24, zwana dalej Kasą lub
Organizatorem. Organizator oświadcza, że Promocja nie jest konkursem, grą losową, loterią fantową,
zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku. Nie jest też żadną inną
formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
II. DEFINICJE
Kasa, Organizator – Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Unii Lubelskiej z siedzibą w Lublinie.
Oddział - lokalizacja, w której prowadzona jest działalność polegająca na obsłudze członków Kasy: zawarcie
umów o członkostwo, zawarcie umów o rachunki płatnicze, sprzedaż pożyczek i kredytów, obsługa kasowa.
Członek Kasy - osoba fizyczna, która zgodnie ze Statutem Kasy nabyła członkostwo w Kasie.
III. CEL PROMOCJI
Celem Promocji jest pozyskanie nowych Członków Kasy oraz rozpowszechnianie produktów Kasy,
w szczególności rachunku płatniczego IKS.
IV. SPOSÓB I TRYB INFORMOWANIA O PRZEPROWADZENIU PROMOCJI
Promocja „DOBRY START z IKS” jest prowadzona we wszystkich Oddziałach Kasy.
Informacje o Promocji zostaną umieszczone na stronie internetowej www.kasaul.pl oraz w Oddziałach
i w materiałach promocyjnych Kasy.
V. UCZESTNICY PROMOCJI
W Promocji mogą brać udział wszystkie osoby fizyczne posiadające zdolność do czynności prawnych, które
w okresie trwania Promocji wyrażą chęć zostania Członkami Kasy oraz założą w Kasie rachunek płatniczy IKS.
VI. CZAS TRWANIA PROMOCJI
Promocja „DOBRY START z IKS” trwa od 15.05.2022 r. do 31.12.2022 r.
VII. UCZESTNICTWO W PROMOCJI
Uczestnik by wziąć udział w Promocji musi spełnić łącznie warunki Wariantu I, Wariantu II lub Wariantu III:
Wariant I – warunki udziału w Promocji:
a. nabycie w okresie trwania Promocji członkostwa w Kasie,
b. założenie w Kasie rachunku płatniczego Konto Ponadczasowe, IKS Classic lub IKS Senior,
c. zadeklarowanie wpływu swojego wynagrodzenia/świadczenia na rachunek płatniczy w Kasie1,
1

Członek deklaruje wpływ wynagrodzenia/świadczenia na rachunek w Kasie poprzez wypełnienie w Oddziale Kasy druku - Zobowiązanie do
przekazywania wpłat na rachunek IKS (Załącznik do Regulaminu promocji „Dobry start z IKS”) oraz dostarczenie go do
pracodawcy/świadczeniodawcy celem realizacji zobowiązania.
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d. brak wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez Kasę dla celów marketingu
produktów własnych Kasy,
e. wyrażenie zgody na otrzymywanie od Kasy informacji handlowych drogą telefoniczną i/lub na adres
email i/lub w formie wiadomości SMS na numer telefonu komórkowego. Wyrażenie zgody na
otrzymywanie od Kasy informacji handlowych jest dobrowolne i może zostać cofnięte przez
Uczestnika Promocji w każdym czasie bez jakichkolwiek negatywnych konsekwencji,
f. podanie adresu e-mail do korespondencji i wyrażenie zgody na składanie przez Kasę oświadczeń
dokonywanie doręczeń w formie elektronicznej na wskazany adres e-mail. Zgoda ta obejmuje
w szczególności doręczanie informacji o zmianach zasad świadczenia usług i produktów finansowych
oferowanych przez Kasę, w tym zmian wzorców umownych, zmian tabeli prowizji i opłat oraz
regulaminów.
g. nie złożenie w okresie 18 miesięcy od dnia skorzystania z Promocji oświadczenia o wystąpieniu
z Kasy.
Wariant II – warunki udziału w Promocji:
a. nabycie w okresie trwania Promocji członkostwa w Kasie,
b. założenie w Kasie rachunku płatniczego IKS Płatności,
c. brak wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez Kasę dla celów marketingu
produktów własnych Kasy,
d. wyrażenie zgody na otrzymywanie od Kasy informacji handlowych drogą telefoniczną i/lub na adres
email i/lub w formie wiadomości SMS na numer telefonu komórkowego. Wyrażenie zgody na
otrzymywanie od Kasy informacji handlowych jest dobrowolne i może zostać cofnięte przez
Uczestnika Promocji w każdym czasie bez jakichkolwiek negatywnych konsekwencji,
e. nie złożenie w okresie 18 miesięcy od dnia skorzystania z Promocji oświadczenia o wystąpieniu
z Kasy.
Wariant III – warunki udziału w Promocji:
a. nabycie w okresie trwania Promocji członkostwa w Kasie,
b. założenie w Kasie rachunku płatniczego IKS Classic,
c. udokumentowanie zatrudnienia w następujących instytucjach:
• Wojsko,
• Policja,
• Straż Miejska,
• Państwowa Straż Pożarna,
• Straż Graniczna,
• Nadleśnictwo,
• Służba Celno-Skarbowa,
• Służba Więzienna.
d. brak wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez Kasę dla celów marketingu
produktów własnych Kasy,
e. wyrażenie zgody na otrzymywanie od Kasy informacji handlowych drogą telefoniczną i/lub na adres
email i/lub w formie wiadomości SMS na numer telefonu komórkowego. Wyrażenie zgody na
otrzymywanie od Kasy informacji handlowych jest dobrowolne i może zostać cofnięte przez
Uczestnika Promocji w każdym czasie bez jakichkolwiek negatywnych konsekwencji,
f. podanie adresu e-mail do korespondencji i wyrażenie zgody na składanie przez Kasę oświadczeń
dokonywanie doręczeń w formie elektronicznej na wskazany adres e-mail. Zgoda ta obejmuje
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i produktów finansowych oferowanych przez Kasę, w tym zmian wzorców umownych, zmian tabeli
prowizji i opłat oraz regulaminów.
g. nie złożenie w okresie 18 miesięcy od dnia skorzystania z Promocji oświadczenia o wystąpieniu
z Kasy.
VIII.

ZASADY PROMOCJI

Po spełnieniu przez Uczestnika Promocji warunków określonych w punkcie VII Regulaminu w podpunktach
a-f (Wariant I) lub podpunktach a-d (Wariant II) lub a-f (Wariant III), otrzymuje on w dniu potwierdzenia
członkostwa Nagrodę w wysokości 91 zł. Nagroda wypłacana jest w formie pokrycia wpisowego, udziału
oraz wkładu członkowskiego (wpisowe 40 zł, udział 50 zł, wkład członkowski 1 zł), zgodnie
z postanowieniami Statutu Kasy. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę.
W przypadku gdy Uczestnik Promocji nie spełni warunku określonego w punkcie VII Regulaminu
w podpunkcie g (Wariant I) lub podpunkcie e (Wariant II) lub podpunkcie g (Wariant III), tj. w okresie 18
miesięcy od dnia skorzystania z Promocji złoży oświadczenie o wystąpieniu z Kasy, zobowiązany będzie do
zwrócenia części otrzymanej nagrody, stanowiącej równowartość udziału oraz wkładu członkowskiego
(łącznie kwoty 51 zł). Zgodnie z § 20 Statutu Kasy, Kasa będzie uprawniona do potrącenia swojego
roszczenia o zwrot ww. kwoty podczas rozliczenia z byłym członkiem z tytułu wpłaconych udziałów.
Nagroda dla nowego Członka Kasy w ramach niniejszej Promocji jest wydawana na zasadzie sprzedaży
premiowej. (Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych, na dzień ogłoszenia niniejszego Regulaminu, wolna od podatku jest nagroda otrzymana
w związku ze sprzedażą premiową, jeżeli jednorazowa wartość nagrody nie przekracza 2000 zł).
IX. REKLAMACJE
Reklamacje dotyczące Promocji należy składać zgodnie z Zasadami rozpatrywania reklamacji
w Kasie Unii Lubelskiej – dokument dostępny na stronie http://www.kasaul.pl/pliki-do-pobrania
X. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. (RODO), Kasa informuje o tym, że:
1. jest administratorem danych osobowych uczestników Promocji;
2. administrator wyznaczył inspektora ochrony danych (kontakt: e-mail iod@kasaul.pl, tel.: 81 718 40 40,
adres korespondencyjny Kasy),
3. dane osobowe uczestników Promocji będą przetwarzane na podstawie zgody, o której mowa
w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w celu przeprowadzenia Promocji i udziału w niej oraz w celu realizacji
postanowień Regulaminu Promocji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu wypełnienia
obowiązków prawnych, w szczególności rozpatrzenia ewentualnej reklamacji na podstawie ustawy
z 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku
Finansowym oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu ustalenia, dochodzenia i obrony przed
potencjalnymi roszczeniami, które to działania realizowane są w prawnie uzasadnionym interesie Kasy,
4. dane osobowe uczestników Promocji będą przechowywane przez okres zależny od celu w jakim zostały
zebrane tj. odpowiednio przez okres trwania Promocji, członkostwa w Kasie, a po jego ustaniu do czasu
upływu terminu przedawnienia potencjalnych roszczeń oraz przez okres obowiązkowego
przechowywania danych wskazany w przepisach ustawy o rachunkowości,
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5. uczestnicy Promocji posiadają prawo do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz
z przyczyn związanych z ich szczególną sytuacją, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. f), oraz prawo do cofnięcia zgody wyrażonej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a)
RODO w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgłoszenie może zostać dokonane bezpośrednio do inspektora
ochrony danych zgodnie z pkt 2),
6. uczestnicy Promocji posiadają 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. podanie przez Uczestników Promocji danych osobowych i wyrażenie wszystkich zgód, o których mowa
w pkt VII Regulaminu jest warunkiem udziału w Promocji. Niepodanie danych osobowych
i niewyrażenie wszystkich ww. zgód uniemożliwi udział w Promocji,
8. odbiorcami danych osobowych uczestników Promocji będą podmioty upoważnione na podstawie
przepisów prawa, podmioty powiązane osobowo, kapitałowo lub systemowo z Kasą lub współpracujące
z Kasą na podstawie zawartych umów przy wykonywaniu czynności związanych z jej działalnością
statutową, tj. podmioty świadczące następujące usługi: informatyczne, marketingowe, logistyczne,
księgowe i inne usługi pomocnicze.
XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Przystąpienie do Promocji, oznacza, iż Uczestnik zapoznał się z zasadami określonymi
w niniejszym Regulaminie i akceptuje je.
2. Warunkiem nabycia członkostwa w Kasie jest podpisanie deklaracji członkowskiej Stowarzyszenia
Krzewienia Edukacji Finansowej (SKEF), podpisanie deklaracji członkowskiej Kasy oraz spełnienie innych
warunków określonych w Statucie Kasy.
3. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem, który określa zasady Promocji. Informacje
o Promocji, zawarte w jakichkolwiek innych materiałach, w szczególności w materiałach promocyjnych
i reklamowych, mają jedynie charakter pomocniczy.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa
powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności Kodeksu Cywilnego, a także Statutu Kasy
oraz Regulaminu prowadzenia rachunków płatniczych Indywidualnych Kont Spółdzielczych Kasy.
Kasa zastrzega sobie prawo do przedłużenia okresu trwania Promocji lub ogłoszenia nowej edycji Promocji,
o czym Kasa poinformuje na swojej stronie internetowej www.kasaul.pl.

________________________________________________________________________________
Oświadczam, iż wyrażam chęć uczestnictwa w Promocji „DOBRY START z IKS”, zapoznałem/-am się
z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie i akceptuję je.

________________________________
Czytelny podpis Uczestnika Promocji
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