REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ

„Przytul Dychę”

Regulamin Loterii promocyjnej
Postanowienia ogólne
1. Nazwa Loterii promocyjnej:
Loteria promocyjna (zwana dalej Loterią)
prowadzona jest pod nazwą: „Przytul Dychę”.
2. Nazwa Organizatora Loterii:
Podmiotem organizującym Loterię, zwanym
w dalszej części niniejszego Regulaminu
„Organizatorem”,
jest
Bank
Spółdzielczy
w Zaleszanach” z siedzibą w Zaleszanach, Plac
Kościuszki 1, 37-415 Zaleszany, którego akta
rejestrowe są przechowywane w Sądzie
Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
wpisanym do rejestru przedsiębiorców pod
numerem KRS 0000123411, NIP 867-000-33-64,
REGON 000654842
3. Nazwa organu, który wydał zezwolenie:
Loteria prowadzona jest na podstawie zezwolenia
wydanego przez Dyrektora Izby Administracji
Skarbowej
w
Rzeszowie
oraz
zgodnie
z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Loteria
stanowi Loterię promocyjną w rozumieniu art. 2
ust. 1 pkt. 10 Ustawy z dnia 19 listopada 2009r.
o grach hazardowych t. j. (Dz.U. z 2018r. poz. 165
z późn. zm.)
4. Zasięg Loterii:
Loteria
prowadzona
jest
na
terenie
Rzeczypospolitej Polskiej w placówkach Banku
Spółdzielczego w Zaleszanach:
- Bank Spółdzielczy w Zaleszanach ul. Plac
Kościuszki 1, 37-415 Zaleszany, (zwany dalej
Centralą Banku)
- Oddział Banku Spółdzielczego w Zaleszanach,
ul. Rynek Duży 9, 37-455 Radomyśl nad Sanem
(zwany dalej Oddziałem Banku).

5. Czas trwania Loterii:
Loteria rozpoczyna się w dniu 02 stycznia 2019
roku, a kończy w dniu 30 lipca 2020 roku. Czas
trwania Loterii obejmuje: zawieranie umów lokaty
„Przytul Dychę”, dokonywanie zgłoszeń udziału
w Loterii poprzez wypełnienie i wrzucanie do urn
Kuponów
Loteryjnych,
losowanie
nagród,
wydawanie
nagród,
a
także
składanie
i rozpatrywanie ewentualnych reklamacji. Dniem
zakończenia Loterii jest ostatni dzień przewidziany
na rozpatrzenie reklamacji.
6. Wartość puli nagród i ich wykaz:
Łączna wartość puli nagród w Loterii wynosi
18 666,00 zł i są nimi:
Nagroda nr 1 – nagroda pieniężna w wysokości
10 000,00 zł + 1 111,00 zł podatek dochodowy od
wygranej opłacony przez Organizatora loterii.
Nagroda nr 2 –Telewizor Samsung LED
UE55MU6452 o wartości 2 200,00 zł
Nagroda nr 3 - Laptop ACER Aspire 3 o wartości
1 700,00 zł
Nagroda nr 4 - Myjka wysokociśnieniowa
KARCHER KS HOME o wartości 1 250,00 zł
Nagroda nr 5 - Smartfon Samsung I7 o wartości
828,00 zł
Nagroda nr 6 - Ekspres do kawy DeLonghi Ec 685
o wartości 698,00 zł
Nagroda nr 7 - Wiertarko-wkrętarka BOSCH PSB
18 o wartości 479,00 zł
Nagroda nr 8 – Robot planetarny BOSCH MUM
4825 o wartości 400,00 zł.

Warunki uczestnictwa w Loterii
7. Warunki Loterii:
Do Loterii mogą przystąpić wyłącznie osoby, które
w okresie od 02 stycznia 2019r. do 30 czerwca
2019r. założą z nowych środków 12 miesięczną
lokatę promocyjną o nazwie „Przytul Dychę”,
której minimalna wysokość wynosi 2 000,00 zł
(dwa tysiące zł) i lokata ta nie zostanie
zlikwidowana przed upływem 12 miesięcy od dnia
jej założenia. Pod terminem „nowe środki” należy
rozumieć, środki zdeponowane na rachunku
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w wyżej wymienionym okresie, nie stanowiące
wcześniej żadnej formy depozytu w Centrali lub
Oddziale Banku na dzień rozpoczęcia Loterii
tj. 02 stycznia 2019 roku. Warunkiem uczestnictwa
w Loterii jest również czytelne wypełnienie
i podpisanie dołączonego do umowy Kuponu
Loteryjnego (dalej zwanego Kuponem), którego
wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego
Regulaminu. Kupony należy wrzucać do urn
się
w
placówkach
Banku
znajdujących
wymienionych
w punkcie 4 niniejszego
Regulaminu w terminie od 02 stycznia 2019r. do
30 czerwca 2019 r. Po dniu 30 czerwca 2019r.
urny zostaną zamknięte oraz zabezpieczone, a ich
otwarcie nastąpi w dniu losowania nagród.
Uczestnik powinien zapoznać się z treścią
Regulaminu przed przystąpieniem do Loterii.
Prawidłowe wypełnienie Kuponu Loteryjnego
i wrzucenie go do urny jest równoważne
z
potwierdzeniem
faktu
zapoznania
się
z Regulaminem Loterii oraz wyrażeniem zgody na
wzięcie udziału w Loterii. Kupon zawiera między
innymi: puste miejsca przeznaczone do wypełnienia
przez Uczestnika Loterii o imię i nazwisko, nr
lokaty i oświadczenie odnośnie przetwarzania
danych osobowych.
Na każde zdeponowane na lokacie ,,Przytul
Dychę’’ 2 tys. zł przypada jeden Kupon
Loteryjny.
Przykład: Uczestnik, który wpłaci na lokatę
promocyjną „Przytul Dychę” 10 000,00 zł będzie
miał prawo do 5 Kuponów Loteryjnych.
8. Uczestnicy Loterii:
Uczestnikiem Loterii może zostać osoba fizyczna,
która spełniła warunki określone w punkcie 7 i 9
niniejszego regulaminu oraz:
- ukończyła 18 rok życia,
- zamieszkuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
- posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
- zapoznała się z informacją stanowiącą załącznik
nr 3 niniejszego Regulaminu odnośnie
przetwarzania danych osobowych w Banku
Spółdzielczym w Zaleszanach

- wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych, w celach marketingowych na
korzystanie przez Organizatora z wizerunku i /lub
głosu uczestnika w celach reklamowych
dotyczących relacji z przebiegu Loterii na stronie
internetowej Organizatora www.bszaleszany.pl
oraz na portalu społecznościowym Facebook - wzór
oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do
Regulaminu Loterii.
Uczestnik Loterii w trakcie zawierania umowy
lokaty „Przytul Dychę” potwierdza zapoznanie się
z zasadami przetwarzania danych osobowych
i wyraża zgodę na ich przetwarzanie.
9. Osoby wyłączone z Loterii
Z udziału w Loterii wyłączone są osoby będące,
członkami organów statutowych oraz pracownicy
Banku Spółdzielczego w Zaleszanach- niezależnie
od podstawy zatrudnienia, ich małżonkowie
i rodzice, a także osoby, których lokaty zostały
założone po 30 czerwca 2019r.

Sposób urządzania Loterii
10. Losowanie
Organizator w celu zapewnienia nadzoru nad
prawidłowością przebiegu Loterii promocyjnej
powołał Wewnętrzną Komisję Nadzoru, o której
mowa w pkt. 14 niniejszego Regulaminu (dalej
zwaną Komisją), która w dniu losowania na 10
minut przed losowaniem umieści wszystkie
Kupony z urn z Centrali i Oddziału Banku w jednej
zbiorczej urnie usytułowanej w miejscu losowania.
Przewodniczący Komisji spośród wszystkich
kuponów wylosuje kolejno Kupony Loteryjne
nagradzane nagrodami określonymi w pkt. 6
Regulaminu, przy czym:
- pierwszemu wylosowanemu kuponowi przypada
nagroda nr 8,
- drugiemu wylosowanemu kuponowi przypada
nagroda nr 7,
- trzeciemu wylosowanemu kuponowi przypada
nagroda nr 6,
- czwartemu wylosowanemu kuponowi przypada
nagroda nr 5,
- piątemu wylosowanemu kuponowi przypada
nagroda nr 4,
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- szóstemu wylosowanemu kuponowi przypada
nagroda nr 3,
- siódmemu wylosowanemu kuponowi przypada
nagroda nr 2,
- ósmemu wylosowanemu kuponowi przypada
nagroda nr 1.
Każdy wylosowany Kupon zostanie sprawdzony
przez członków Komisji czy właściciel Kuponu
w
szczególności
dotrzymał
postanowień
określonych w punkcie 7 i 8 niniejszego
Regulaminu. Kupony wypełnione niekompletnie
lub
nieczytelnie
będą
dyskwalifikowane.
Z pozytywnie zweryfikowanego Kuponu członek
Komisji każdorazowo odczyta publicznie numer
lokaty
zdobywcy nagrody (zwanego dalej
Laureatem). Losowanie trwać będzie do momentu
wylosowania ośmiu pozytywnie zweryfikowanych
kuponów. Laureat Loterii ma prawo tylko do
jednej nagrody. Wylosowanie kolejnego Kuponu
osoby już nagrodzonej nie będzie brane pod uwagę.
W jego miejsce będzie losowany kolejny Kupon.
Losowanie nagród odbędzie się 01 lipca 2020
roku o godz. 1100 w Centrali Banku
Spółdzielczego w Zaleszanach ul. Plac
Kościuszki 1, 37-415 Zaleszany.
11. Termin wydania nagród i powiadomienie
o wygranej
Odbiór nagród możliwy będzie bezpośrednio po
zakończeniu losowania. Laureaci, którzy nie
odbiorą nagród bezpośrednio po zakończeniu
losowania zostaną powiadomieni o wygranej listem
poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru
w terminie do 7 dni od daty losowania. List
zostanie wysłany na adres zamieszkania Laureata
Loterii zarejestrowany w systemie bankowym
Organizatora w trakcie zawierania umowy lokaty
„Przytul Dychę”.
Każdy Uczestnik Loterii, u którego nastąpiła
zmiana danych osobowych, w szczególności adresu
zamieszkania zobowiązany jest powiadomić o tym
Organizatora, nie później niż do 01 lipca 2020
roku. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku
przez Uczestnika Loterii powiadomienie przesłane
na adres znajdujący się w systemie bankowym
uznaje się za prawnie skuteczne.
W takim

wypadku uczestnikowi nie przysługuje żadne
roszczenie wobec Organizatora.
12. Warunki wydania nagrody
Warunkiem wydania nagrody jest:
podpisanie przez Laureata zgód na: przetwarzanie
jego danych osobowych w celach związanych
z zawarciem umowy z Organizatorem, na
umieszczenie swojego imienia i nazwiska oraz
miejsca zamieszkania (zostanie podana sama
miejscowość) na liście laureatów,
- złożenie oświadczenia, iż Laureat na dzień
losowania posiadał pełną zdolność do czynności
prawnych,
- zamieszkuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
-złożenie oświadczenia, że nie jest członkiem
organów statutowych ani pracownikiem Banku
Spółdzielczego w Zaleszanach, nie jest również
lub
rodzicem
pracownika
małżonkiem
Organizatora.
Laureat przed odbiorem nagrody zobowiązany jest
okazać dokument potwierdzający jego tożsamość.
Nagroda, która nie zostanie odebrana bezpośrednio
po losowaniu tj. 01 lipca 2020r., będzie do
odebrania w siedzibie Organizatora Loterii
w nieprzekraczalnym terminie do 23.07.2020r.,
w dniach i godzinach pracy Organizatora. Laureaci,
którzy nie odbiorą nagrody w wyżej wymienionym
terminie tracą do niej prawo, a nagroda pozostaje
własnością Organizatora.
Imię i nazwisko wraz z miejscem zamieszkania
Laureatów Loterii będą opublikowane na
stronie
internetowej
Organizatora,
tj.:
www.bszaleszany.pl w terminie do dnia 06 lipca
2020r.
13. Odpowiedzialność podatkowa
Nagrody w Loterii zostaną wydane zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991r.
o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst
jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1509, z późn. zm.).
14. Nadzór nad prawidłowością urządzania
Loterii
Organizator zapewnił osobom odpowiedzialnym
za
nadzór
oraz
osobom
bezpośrednio
przeprowadzającym Loterię promocyjną
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„Przytul Dychę” udział w szkoleniu, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 19 listopada 2009 r.
o grach hazardowych (tekst jedn. Dz. U.
z 2018 r. poz. 165, z późn. zm.).
Organizator zapewnił, aby osoby odpowiedzialne
za
nadzór
oraz
osoby
bezpośrednio
przeprowadzające Loterię spełniały warunki,
o których mowa w art. 24c ustawy o grach
hazardowych.
Organizator powołał Wewnętrzną Komisję
Nadzoru, która czuwa nad prawidłowością
urządzania Loterii, zwaną dalej Komisją, która
działa o oparciu o wydany przez nią Regulamin jej
działania. W składzie Komisji znajduje się osoba,
która odbyła szkolenie z zakresu przepisów ustawy
o grach hazardowych. Osoby będące w składzie
Komisji są zobowiązane do przestrzegania zasad
niniejszego Regulaminu Loterii. Komisja sporządzi
protokół z podaniem wyników Loterii.
Do zadań Komisji będzie należało w szczególności:
a) zapewnienie uczestnictwa w losowaniu nagród
wszystkim prawidłowym Kuponom Loteryjnym,
b) zabezpieczenie zgodności przebiegu losowania
nagród z niniejszym Regulaminem i zasadami
pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności,
c) właściwe oznaczenie i zabezpieczenie
wylosowanego Kuponu Loteryjnego z danymi
Laureata,
d) sporządzenie i podpisanie protokołów
zawierających opis przeprowadzonych czynności
oraz wyniki losowań,
e) udział w ewentualnym postępowaniu
reklamacyjnym.

w Zaleszanach, Plac Kościuszki 1, 37-415
Zaleszany, z dopiskiem: „Loteria promocyjna –
Przytul Dychę - reklamacja”.
Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać,
zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie trybu
zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych
(Dz. U. z 2010 r. Nr 118, poz. 793):
-imię i nazwisko, dokładny adres Uczestnika
Loterii oraz podpis,
-datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy
roszczenie,
-rodzaj gry losowej, w której Uczestnik brał udział
(Loteria promocyjna pod nazwą ,,Przytul Dychę ”),
- treść roszczenia wraz z dokładnym opisem
przyczyny
reklamacji
oraz
okoliczności
uzasadniających reklamację.
Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi 7 dni od dnia
wpływu reklamacji do Organizatora. W tym czasie
Komisja obowiązana jest udzielić odpowiedzi na
reklamację w formie pisemnej. Po wyczerpaniu
postępowania
reklamacyjnego
uczestnikowi
przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń
wynikających z udziału w Loterii na drodze
postępowania
sądowego
przed
sądem
powszechnym.
16. Przedawnienie roszczeń
Roszczenia związane
z udziałem w Loterii
promocyjnej przedawniają się z upływem
6 miesięcy od dnia, w którym roszczenie stało się
wymagalne.
W przypadku zgłoszenia reklamacji w terminie,
o którym mowa w punkcie 15 niniejszego
Regulaminu bieg terminu przedawnienia, o którym
mowa w punkcie 16, ulega zawieszeniu na okres od
dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia przez
Komisję odpowiedzi na reklamację.

Reklamacje
15. Zasady postępowania reklamacyjnego
Reklamacje mogą być zgłaszane przez Uczestnika
Loterii najpóźniej do 23 lipca 2020r. Reklamacje
dostarczone do Organizatora po tym terminie nie
będą rozpatrywane.

17. Postanowienia końcowe
Każda zmiana niniejszego Regulaminu wymaga
zatwierdzenia przez Dyrektora Izby Administracji
Skarbowej w Rzeszowie. Jakiekolwiek zmiany
Regulaminu nie mogą naruszać praw Klienta.

Reklamacje rozpatruje Wewnętrzna Komisja
Nadzoru. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie
reklamacje zgłoszone do Organizatora w formie
pisemnej
na
adres:
Bank
Spółdzielczy

Materiały reklamowe Loterii mają jedynie
charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają
wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.
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Treść niniejszego Regulaminu wraz z załącznikami
zostanie umieszczona w siedzibie Organizatora
i
w
placówkach
Banku
Spółdzielczego
w Zaleszanach (wymienionych w punkcie
nr 4 niniejszego Regulaminu) oraz na stronie
internetowej Organizatora www.bszaleszany.pl
- przez cały czas trwania Loterii.
Na żądanie Laureata Organizator wystawi imienne
zaświadczenie
o
uzyskanej
wygranej
z
zachowaniem
procedury
i
terminów
wynikających z treści art. 20 ustawy o grach
hazardowych zgodnie ze wzorem określonym
w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia
22 czerwca 2010 r. w sprawie zaświadczeń
o uzyskanej wygranej oraz ewidencji zaświadczeń
i ewidencji wypłaconych (wydanych) wygranych
(t.j. Dz.U. 2017 r., poz. 1723).
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym
Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu
cywilnego, Ustawy z dnia 19 listopada 2009r.
o grach hazardowych (tekst jedn. Dz. U. z 2018r.
poz. 165, z późn. zm.), Ustawy z dnia 10 maja
2018r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.
Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z póź. zm.),
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych i innych powszechnie
obowiązujących przepisów prawa.
Celem zabezpieczenia roszczeń uczestników
Loterii Organizator złożył Dyrektorowi Izby
Administracji Skarbowej w Rzeszowie, gwarancję
bankową wypłaty nagród w Loterii.
Załączniki do regulaminu:

Załącznik nr 1 – Wzór Kuponu
Załącznik nr 2 – Zgoda marketingowa
Załącznik nr 3 – Informacje dotyczące
przetwarzania danych osobowych.
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Załącznik nr 1 - do Regulaminu Loterii promocyjnej – „Przytul Dychę”

KUPON
Loterii promocyjnej – „Przytul Dychę”

Imię i nazwisko:……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adres:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nr lokaty „Przytul Dychę” :………………………………………………………………………………………………………………………

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Loterii promocyjnej – „Przytul Dychę” oraz wyrażam
zgodę na wykorzystanie przez Organizatora moich danych osobowych zgodnie z powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa przez Bank Spółdzielczy w Zaleszanach ul. Plac Kościuszki 1, 37-415
Zaleszany dla celów związanych z urządzeniem Loterii „Przytul Dychę” (przeprowadzenie Loterii,
ogłoszenia wyników Loterii, wydania nagród Laureatom oraz relacji z przebiegu Loterii i umieszczenia
imienia i nazwiska wraz nazwą miejscowości na liście Laureatów).
Moje dane udostępniam dobrowolnie oraz wiem, że przysługuje mi prawo dostępu do podanych przeze mnie
danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia
sprzeciwu wobec ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie
danych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania uniemożliwia wzięcie udziału w loterii.
Oświadczam, że nie jestem członkiem organów statutowych, ani pracownikiem Banku Spółdzielczego
w Zaleszanach, nie jestem także małżonkiem ani rodzicem pracownika tego Banku.

……………………………………..
miejscowość, data

……………..………………………………………..
podpis pracownika wydającego Kupon

…………………………………………………
podpis Uczestnika Loterii
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Załącznik nr 2 do Regulaminu Loterii promocyjnej – „Przytul Dychę”
Zgoda marketingowa
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w celach marketingowych, na korzystanie
przez Organizatora z wizerunku i /lub głosu uczestnika w celach reklamowych dotyczących relacji
z przebiegu Loterii na stronie internetowej Organizatora www.bszaleszany.pl oraz na portalu
społecznościowym Facebook,

……………………………………..
miejscowość, data
…………………………………………………
podpis Uczestnika Loterii

8

Załącznik nr 3 do Regulaminu Loterii promocyjnej – „Przytul Dychę”

Zasady przetwarzania danych osobowych. Informacja dla Klienta.
Zasady przetwarzania danych osobowych
1. Bank Spółdzielczy w Zaleszanach z siedzibą w Zaleszanach, Plac Kościuszki 1, 37-415 Zaleszany,
którego akta rejestrowe są przechowywane w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, wpisanym do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000123411,
NIP 867-000-33-64, REGON 000654842 („Administrator”), jako administrator danych informuje,
że przetwarza Pana/Pani dane osobowe (tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania, informacje o umowie
zawartej z Bankiem Spółdzielczym) jako Uczestnika Loterii. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są
zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
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) („RODO”) oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.
z 2018 r. poz. 1000).
2. W Banku Spółdzielczym w Zaleszanach został wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można
skontaktować się pisemnie na adres Administratora, pod adresem e-mail: iod@bszaleszany.pl. Dane
kontaktowe inspektora ochrony danych są opublikowane na stronie www.bszaleszany.pl.
3. Administrator będzie przetwarzał dane Uczestników w celu:
1) przeprowadzenia Loterii promocyjnej – „Przytul Dychę” („Loteria”) (podstawa prawna: art. 6 ust.
1 lit. a) RODO),
2) wypełnienia spoczywających na Banku Spółdzielczym w Zaleszanach obowiązków prawnych
związanych z prowadzoną działalnością (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
3) ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
4. W związku z przetwarzaniem danych w celach określonych w ust. 3 dane osobowe Uczestnika mogą być
udostępniane przez Administratora następującym odbiorcom lub grupom odbiorców:
1) Bank Spółdzielczy, z którym Uczestnik zawarł umowę w zakresie określonym regulaminem
Loterii,
2) inne podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych Uczestnika na podstawie
odpowiednich przepisów prawa.
5. Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celów ich
przetwarzania, tj.:
1) w zakresie przeprowadzenia Loterii – 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 Spółdzielczym w Zaleszanach obowiązków
prawnych związanych z prowadzoną działalnością – do czasu wypełnienia tych obowiązków przez
Administratora,
3) w zakresie ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – w okresie koniecznym dla obrony tych
roszczeń w zakresie przewidzianym przez przepisy prawa.
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6. 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.
7. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem uczestnictwa
w Loterii. Cofnięcie zgody oznaczać jednak będzie rezygnację z udziału w Loterii.
8. Administrator nie będzie podejmował decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu
danych osobowych Uczestnika.
9. Zgodnie z RODO Uczestnikowi przysługuje prawo do:
1) uzyskania potwierdzenia, czy jego dane są przetwarzane przez Administratora, a także prawo
dostępu do jego danych (art. 15 RODO),
2) sprostowania oraz uzupełnienia jego danych (art. 16 RODO),
3) usunięcia jego danych (art. 17 RODO),
4) żądania ograniczenia przetwarzania jego danych (art. 18 RODO),
5) przenoszenia jego danych do innego administratora (art. 20 RODO).
10. 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
Administratora. W takim przypadku Administrator 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 RODO).
11. Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
Oświadczam, iż zapoznałem się z powyższymi Zasadami przetwarzania danych osobowych, w tym
z informacją o przysługujących mi prawach.

miejscowość, data ………………………………

……………………………………………..
podpis Uczestnika Loterii

……………………………………….
stempel podpisowy i podpisy za Bank
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