REGULAMIN PROMOCJI „VOUCHER DO KONTA PONADCZASOWEGO”
DLA KLIENTÓW SKOK
Niniejszy Regulamin określa cele, zasady i warunki
PONADCZASOWEGO”, zwanej dalej „Promocją”.

promocji „VOUCHER

DO

KONTA

§1 ORGANIZATOR PROMOCJI
Promocję organizuje 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,
zwana dalej „Kasą” lub „Organizatorem”.
§2 DEFINICJE OGÓLNE
SKOK, Kasa – 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 promocji „VOUCHER DO KONTA PONADCZASOWEGO”.
Uczestnik Promocji – Członek Kasy lub Klient Kasy, który nie posiada statusu Członka Kasy, będący
osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, który spełni warunki Promocji
określone w niniejszym Regulaminie. Z Promocji nie może skorzystać osoba zatrudniona w Kasie jak
również osoby spokrewnione.
§3 CEL PROMOCJI
Celem Promocji jest rozpowszechnianie usług i produktów Kasy dostępnych w Placówkach SKOK oraz
pozyskanie nowych Klientów i aktywnych Członków SKOK.
§4 CZAS TRWANIA PROMOCJI
Promocja trwa od dnia 18 lipca 2022 r. do 31 października 2022 r. lub do wyczerpania liczby dostępnych
elektronicznych Voucherów .
§5 WARUNKI SKORZYSTANIA Z PROMOCJI
1. Aby skorzystać z Promocji należy, w okresie trwania promocji opisanym w § 4, spełnić łącznie
następujące warunki:
a) otworzyć w Kasie rachunek Konto Ponadczasowe;
b) podpisać umowę o wydanie wielowalutowej karty płatniczej Visa, wydawanej do Konta;
c) wyrazić zgodę na komunikację z Kasą za pomocą telefonu oraz elektronicznych kanałów dostępu –
pocztą e-mail;
§6 NAGRODY
1. Nagrodami w Promocji są elektroniczne Vouchery z kodami rabatowymi w wysokości 100 zł (sto
złotych) do wykorzystania w sieci sklepów RTV Euro AGD na terenie całej Polski.
2. Elektroniczne Vouchery są ważne do 30 listopada 2022 r.
3. Każda osoba, która spełni wszystkie warunki opisane w §5 otrzyma na wskazany adres poczty e-mail
elektroniczny Voucher zawierający indywidualny kod rabatowy.
4. Elektroniczny Voucher zostanie przekazany najpóźniej do końca miesiąca po miesiącu w którym
zostało otworzone Konto Ponadczasowe w Kasie. Dla kont otwartych w październiku 2022 r.,
elektroniczny Voucher zostanie przekazany najpóźniej do 10 listopada 2022 r.

5. Liczba elektronicznych voucherów w tej promocji jest ograniczona i wynosi 60 sztuk.
6. O kolejności przyznawania voucherów będzie decydowała kolejność złożonych wniosków o Konto
Ponadczasowe.
7. Nagroda nie podlega wymianie na inną bądź ekwiwalent pieniężny. Uczestnicy, którym zostały
przyznane Nagrody nie mogą przenieść praw do przyznanej im Nagrody na osoby trzecie.
§7 REKLAMACJE
1. Uczestnik Promocji 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.
§8 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Promocja organizowana i realizowana 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 Promocji. 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 Promocji opisanych
w Regulaminie, w czym mieści się zebranie danych uczestników, wyłonienie i poinformowanie
o nagrodzie, ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń, w tym obsługa
reklamacji oraz obsługa księgowa i sprawozdawcza.
2. Podstawę przetwarzania danych osobowych uczestników Promocji 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 Promocji, 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 Promocji w sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych mogą
kontaktować się z Inspektorem ochrony danych drogą elektroniczną pod adresem
iod@kasaul.pl, telefonicznie w godzinach 08:00 – 16:00 pod numerem (81) 756 96 00 lub
korespondencyjnie.
4. Dane osobowe Uczestnika Promocji będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń
wynikających z uczestnictwa w Promocji. Dodatkowo dane osobowe laureatów będą
przechowywane przez okres właściwy dla przechowywania dokumentów księgowych.
1

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Promocji i
prawidłowej jego obsługi.
6. Uczestnikom Promocji, 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.
§9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Przystąpienie do Promocji oznacza, iż Członek SKOK/Klient SKOK zapoznał się z zasadami
określonymi w niniejszym Regulaminie i je akceptuje.
2. Regulamin Promocji jest dostępny w Placówkach SKOK i na stronie internetowej www.kasaul.pl.

