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Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§1
Organizatorem promocji o nazwie „Visa – jesienne przyjemności” („Promocja”) jest SGBBank S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Szarych Szeregów 23a, 60-462 Poznań,
zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:
0000058205, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadający kapitał zakładowy w
wysokości 303 846 600,00 zł (słownie: trzysta trzy miliony osiemset czterdzieści sześć
tysięcy sześćset złotych 00/100), z czego wpłacono: 303 846 600,00 zł (słownie: trzysta trzy
miliony osiemset czterdzieści sześć tysięcy sześćset złotych 00/100), NIP 777 00 05 362
(„Organizator”).
§2
Promocja organizowana jest na obszarze całego kraju na podstawie niniejszego Regulaminu
(„Regulamin”) oraz obowiązujących przepisów prawa polskiego.
§3
Celem Promocji jest promowanie kart debetowych i kredytowych systemu Visa dla klientów
indywidualnych i instytucjonalnych („Karta”) wydawanych przez Bank Spółdzielczy
zrzeszony z Organizatorem (zwany dalej też „Bankiem Spółdzielczym”), wskazany
w załączniku nr 1 do Regulaminu.
§4
Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Promocji.
§5
Promocja trwa od dnia 08.10.2018 r. do dnia 30.11.2018 r., przy czym umowę o kartę
debetową Visa lub umowę o przyznanie limitu kredytowego i wydanie karty kredytowej Visa
należy zawrzeć w terminie od dnia 08.10.2018 r. do dnia 16.11.2018 r., z zastrzeżeniem § 12.
§6
Uczestnikiem Promocji („Uczestnik”) może być:
1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która:
a) będąc posiadaczem rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego (ROR), do którego
nie została wydana żadna karta międzynarodowa, spełni łącznie następujące warunki:
 w terminie od dnia 08.10.2018 r. do dnia 16.11.2018 r. zamówi w Banku
Spółdzielczym kartę debetową Visa, oraz
 dokona ww. Kartą do dnia 30.11.2018 r. płatności bezgotówkowych na łączną
kwotę minimum 150 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych 00/100);
albo
b) nie będąc posiadaczem rachunku ROR spełni łącznie następujące warunki:
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w terminie od dnia 08.10.2018 r. do dnia 16.11.2018 r. zawrze z Bankiem
Spółdzielczym umowę o prowadzenie ROR i wydanie karty debetowej Visa,



dokona Kartą, wydaną w ramach tej umowy, do dnia 30.11.2018 r. płatności
bezgotówkowych na łączną kwotę minimum 150,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt
złotych 00/100);

lub
c) spełni łącznie następujące warunki:


w terminie od dnia 08.10.2018 r. do dnia 16.11.2018 r. zawrze z Bankiem
Spółdzielczym umowę o przyznanie limitu kredytowego i wydanie karty
kredytowej Visa,



dokona Kartą, wydaną w ramach tej umowy, do dnia 30.11.2018 r. płatności
bezgotówkowych na łączną kwotę minimum 150,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt
złotych 00/100);

2) klient instytucjonalny: osoba prawna lub jednostka organizacyjna, nieposiadająca
osobowości prawnej, o ile posiada zdolność prawną, osoba fizyczna prowadząca
działalność gospodarczą (w tym wspólnicy spółki cywilnej lub rolnik), który spełni łącznie
następujące warunki:
a) będąc posiadaczem rachunku bieżącego lub pomocniczego, do którego nie została
wydana żadna karta międzynarodowa, spełni łącznie następujące warunki:


w terminie od dnia 08.10.2018 r. do dnia 16.11.2018 r. zamówi w Banku
Spółdzielczym kartę debetową Visa, oraz



dokona ww. Kartą do dnia 30.11.2018 r. płatności bezgotówkowych na łączną
kwotę minimum 150,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych 00/100);

albo
b) nie będąc posiadaczem rachunku bieżącego lub pomocniczego, spełni łącznie
następujące warunki:


w terminie od dnia 08.10.2018 r. do dnia 16.11.2018 r. zawrze z Bankiem
Spółdzielczym umowę o prowadzenie rachunku bieżącego lub pomocniczego
i zamówi karty debetową Visa oraz

 dokona ww. Kartą do dnia 30.11.2018 r. płatności bezgotówkowych na łączną
kwotę minimum 150,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych 00/100);
§7
Banki Spółdzielcze umożliwiają skorzystanie z Promocji tylko na terenie, na którym
prowadzą swoją działalność, zgodnie ze swoim Statutem oraz przepisami Ustawy z dnia
7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach
zrzeszających (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 613).
§8
Uczestnik może przystąpić do Promocji wyłącznie jeden raz.

3

§9
W przypadku, gdy Uczestnik zawrze w terminie 08.10.2018 r. do dnia 16.11.2018 r. więcej
niż jedną umowę o prowadzenie ROR i wydanie karty debetowej Visa lub umowę o
przyznanie limitu kredytowego i wydanie karty kredytowej oraz spełni warunek płatności
bezgotówkowych wymagany w § 6, pod uwagę w Promocji będzie brana wyłącznie umowa o
prowadzenie ROR i wydanie karty debetowej Visa lub umowa o przyznanie limitu
kredytowego i wydanie karty kredytowej zawarta w pierwszej kolejności.
§ 10
W Promocji nie mogą brać udziału członkowie organów statutowych oraz pracownicy
Organizatora i Banków Spółdzielczych objętych Promocją oraz członkowie ich rodzin, tj.
małżonkowie i dzieci; przez pracowników Organizatora i Banków Spółdzielczych rozumie się
osoby pozostające z Organizatorem lub Bankami Spółdzielczymi w stosunku pracy (zgodnie
z art. 22 § 1 Kodeksu pracy) oraz osoby współpracujące na podstawie umowy
cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia).
Rozdział 2
Nagrody i sposób ich przyznania
§ 11
W Promocji przewidziano nagrody, które będą zróżnicowane w zależności od rodzaju
zamawianej Karty:
1) debetowa karta Visa dla klienta indywidualnego – nagroda w postaci koca o wartości
72,32 zł brutto; liczba zakupionych nagród łącznie 3.500 sztuk (o łącznej wartości
253.120,00 zł brutto),
2) debetowa karta Visa dla klienta instytucjonalnego – nagroda w postaci termosu o
wartości 59,04 zł brutto; liczba zakupionych nagród łącznie 1.000 sztuk (o łącznej
wartości 59.040,00 zł),
3) karta kredytowa Visa dla klienta indywidualnego – nagroda w postaci słuchawek o
wartości 118,08 zł brutto; liczba zakupionych nagród łącznie 200 sztuk (o łącznej
wartości 23.616,00 zł brutto).
§ 12
Uczestnik, który spełni warunki określone w § 6 Regulaminu, otrzymuje prawo do nagrody
w Promocji, z zastrzeżeniem, że liczba nagród jest ograniczona, a nagrody będą wydawane
do czasu wyczerpania przewidzianej w §11 puli nagród.
§ 13
Jeden Uczestnik może otrzymać jedną nagrodę w ramach Promocji.
§ 14
Uczestnik może odebrać nagrodę najpóźniej do dnia 15.12.2018 r. w placówce Banku
Spółdzielczego, w której została zawarta umowa o kartę debetową lub umowa o przyznanie
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limitu kredytowego i wydanie karty kredytowej. W przypadku nieodebrania nagrody w
terminie wskazanym w zdaniu poprzednim, Uczestnik traci prawo do nagrody.
§ 15
Nagroda będzie wydana Uczestnikowi po zarejestrowaniu w systemie bankowym transakcji
bezgotówkowych, o których mowa w § 6, w Banku Spółdzielczym, w którym została wydana
Karta; Uczestnik przy odbiorze nagrody jest zobowiązany okazać dokument, który potwierdzi
jego tożsamość.
Rozdział 3
Reklamacje, skargi i wnioski
§ 16
Zasady składania i rozpatrywania reklamacji, skarg i wniosków określa załącznik nr 2 do
Regulaminu.
Rozdział 4
Postanowienia końcowe
§ 17
1. Nagrody nie podlegają wymianie na równowartość w gotówce.
2. Nagradzanym Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych
właściwości nagrody.
3. Uczestnicy, którzy uzyskali nagrodę w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,
nie korzystają ze zwolnienia podatkowego związanego z uzyskaniem nagrody.
4. Pozostali Uczestnicy, niewskazani w ust. 3, korzystają ze zwolnienia podatkowego
związanego z uzyskaniem nagrody.
§ 18
Promocja nie łączy się z innymi obowiązującymi promocjami.

1.
2.
3.

4.

5.

§ 19
Administratorem danych osobowych uczestników Promocji jest Organizator.
Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Uczestników oraz pełnomocników
określone zostały odpowiednio w załączniku nr 3 i 4 do Regulaminu.
Organizator będzie archiwizował dokumenty dotyczące Uczestników Promocji oraz ich
pełnomocników przez okres 6 miesięcy, liczony od dnia wręczania Nagród (dotyczy
dokumentacji Promocji, w tym dokumentacji dotyczącej reklamacji).
Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 3, Organizator zniszczy dokumentację
konkursową zawierającą dane osobowe Uczestników oraz ich pełnomocników, o ile nie
zajdzie inna podstawa prawna upoważniająca Organizatora do przetwarzania tych danych.
W zakresie odnoszącym się do korzystania przez Uczestnika z usług Banków
Spółdzielczych, o których mowa w § 6 niniejszego Regulaminu, administratorem danych
osobowych jest ten Bank Spółdzielczy, z którym Uczestnik zawarł umowę (lista Banków
Spółdzielczych stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu), na zasadach, w celu i zakresie
określonych w tej umowie.
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§ 20
Regulamin Promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora lub w Banku Spółdzielczym
(w dni robocze w godzinach otwarcia) oraz na stronie www.sgb.pl. Organizator zastrzega
sobie możliwość przedłużenia Promocji, z uwzględnieniem zmian w zakresie terminów
opisanych w § 5, 6 i 14.
§ 21
Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
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Załącznik nr 3 – Zasady przetwarzaniu danych osobowych. Oświadczenie Uczestnika
Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

1. SGB-Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Szarych Szeregów 23a, 60-462 Poznań,
zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:
0000058205, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda
w Poznaniu,
VIII
Wydział
Gospodarczy
Krajowego
Rejestru
Sądowego
(„Administrator”), jako administrator danych informuje, że przetwarza Pana/Pani dane
osobowe (tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, informacje o umowie
zawartej z Bankiem Spółdzielczym i dokonanych transakcjach) jako Uczestnika Promocji.
2. Pana/Pani dane przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 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).
3. W SGB-Banku S.A. został wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się
skontaktować pisemnie na adres Administratora, pod adresem e-mail: iod@sgb.pl. Dane
kontaktowe inspektora ochrony danych opublikowane są na stronie www.sgb.pl.
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z
przetwarzaniem danych.
4. Administrator będzie przetwarzał dane Uczestników Promocji w celu:
1) przeprowadzenia Promocji „Visa – jesienne przyjemności” („Promocja”) (podstawa
prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
2) wypełnienia spoczywających na SGB-Banku S.A. 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).
5. W związku z przetwarzaniem danych w celach określonych w ust. 4 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 Promocji,
2) inne podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych Uczestnika na podstawie
odpowiednich przepisów prawa.
6. Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji
celów ich przetwarzania, tj.:
1) w zakresie przeprowadzenia Promocji – przez okres 6 miesięcy, liczony od dnia
wręczania nagród lub do czasu cofnięcia zgody, o ile nie ma innej podstawy prawnej
przetwarzania,
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2) w zakresie wypełnienia spoczywających na SGB-Banku S.A. 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.
7. W zakresie, w jakim Administrator przetwarza dane osobowe Uczestnika Promocji
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.
8. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem
uczestnictwa w Promocji. Cofnięcie zgody oznaczać jednak będzie rezygnację z udziału
w Promocji.
9. Administrator nie będzie podejmował decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym
przetwarzaniu danych osobowych Uczestnika Promocji.
10. Zgodnie z RODO Uczestnikowi Promocji 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).
11. Uczestnik Promocji 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 Promocji, o ile wykaże istnienie
ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec
interesów, praw i wolności Uczestnika Promocji lub podstaw do ustalenia, dochodzenia
lub obrony roszczeń (art. 21 ust. 1 RODO).
12. Uczestnik Promocji ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Oświadczenie Uczestnika Promocji

Imię i nazwisko: …………………………………………………………............................
Adres zamieszkania: …………………………………………………………………………..

1. Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią Regulaminu Promocji i zobowiązuję się do jego
przestrzegania.
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2.

Wyrażam zgodę na udział w Promocji „Visa – jesienne przyjemności” oraz
na przetwarzanie moich danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym do uczestnictwa
w Promocji.

3. Wyrażam zgodę na przekazanie Organizatorowi Promocji, tj. SGB-Bankowi S.A. przez
Bank Spółdzielczy w………………… i jednocześnie upoważniam ten Bank Spółdzielczy
do przekazania SGB-Bankowi S.A. w moim imieniu informacji objętych tajemnicą
bankową obejmujących dane określone w § 6 Regulaminu koniecznych dla wykazania
spełnienia warunków wzięcia udziału w Promocji.
4. Oświadczam, iż zapoznałem się z powyższymi Zasadami przetwarzania danych
osobowych, w tym z informacją o przysługujących mi prawach.

Miejscowość, data

Imię i nazwisko, podpis Uczestnika

………………………………………………………………
Podpis i stempel funkcyjny pracownika Banku
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