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Załącznik nr 1 – Wykaz Banków Spółdzielczych biorących udział w promocji „Karta w 
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Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

§ 1  

Organizatorem konkursu reklamowego o nazwie „Karta w grze” („Konkurs”) jest „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, posiadający w całości opłacony 

kapitał zakładowy w wysokości 421 383 100,00 zł (słownie: czterysta dwadzieścia jeden 

milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące sto złotych 00/100), NIP: 777 00 05 362 

(„Organizator”), zaś Współorganizatorem Konkursu jest Agencja Reklamowa „New Look 

Advertising” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wita Stwosza 21, 02-661 Warszawa 

(„Współorganizator”), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem KRS 0000063045, o kapitale zakładowym 615 200,00 PLN, NIP: 524-24-06-

122. 

§ 2  

Konkurs organizowany jest na obszarze całego kraju na podstawie niniejszego Regulaminu 

(„Regulamin”) oraz obowiązujących przepisów prawa polskiego. 

§ 3  

Celem Konkursu jest promowanie sprzedaży kart debetowych systemu Visa dla klientów 

indywidualnych („Karta”) wydawanych przez Bank Spółdzielczy zrzeszony z „SGB-Bank” 

S.A. (zwany dalej też „Bankiem Spółdzielczym SGB”), wskazany w załączniku nr 1 do 

Regulaminu. 

§ 4  

Regulamin z załącznikami jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady 

Konkursu. 

§ 5  

Konkurs trwa od dnia 04 maja 2022 roku do dnia 24 czerwca 2022 roku („okres trwania 

Konkursu”), przy czym zamówienia karty debetowej winny być składane w terminie do dnia 

17 czerwca 2022 roku, z zastrzeżeniem § 12. 

§ 6  

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być osoba fizyczna, posiadająca pełną 

zdolność do czynności prawnych, która w Konkursie nie występuje jako przedsiębiorca i  

która spełni łącznie następujące warunki: 

a) w okresie trwania Konkursu zamówi kartę debetową Visa w Banku Spółdzielczym 

SGB (z konkursu wyłączone są duplikaty i wznowienia); 



b) W okresie trwania konkursu uczestnik posiada aktywną aplikację SGB Mobile lub 

pobierze i aktywuje aplikację SGB Mobile; 

c) w okresie trwania Konkursu wykona minimum 5 transakcji bezgotówkowych 

zamówioną kartą debetową Visa; 

d) zarejestruje się na stronie konkursowej www.kartawgrze.pl podając swoje imię, 

nazwisko, numeru telefonu , adresu e-mail, nr PESEL; 

e) wyrazi Współorganizatorowi zgodę na przetwarzania danych osobowych;  

f) wyrazi zgodę na stronie konkursowej www.kartawgrze.pl o następującej treści: 

>>„Upoważniam mój Bank Spółdzielczy do ujawnienia SGB-Bankowi takich 

informacji jak: numer PESEL, historia transakcji i informacji o korzystaniu z aplikacji 

SGB Mobile, weryfikowanych w celu spełnienia warunków udziału w konkursie 

konsumenckim pn. „Karta w grze”;<< 

g) wykona zadanie konkursowe poprzez udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe;  

2. Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem przed 

przystąpieniem do Konkursu. Regulamin będzie dostępny również na stronie konkursowej  

www.kartawgrze.pl w okresie trwania Konkursu. 

3. Przystąpienie do Konkursu następuje poprzez zarejestrowanie się na stronie konkursowej 

www.kartawgrze.pl w tym potwierdzenie zapoznania się z treścią Regulaminu i 

akceptacją jego postanowień oraz akceptacją wymaganych zgód i oświadczeń. 

4. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie na każdym jego etapie poprzez 

wysłanie wiadomości e-mail na adres e-mailowy Współorganizatora: 

kontakt@konkurskartawgrze.pl, zawierającej informację o składanej przez niego 

rezygnacji.  

5. Zadanie konkursowe polegać będzie na wymyśleniu odpowiedzi na pytanie konkursowe, 

„Z kim najbardziej lubisz grać w gry komputerowe i dlaczego? ”; 

6. Jury Konkursu w składzie 3-osobowym powołane przez SGB - Bank S.A. rozstrzygnie w 

terminie 14 dni od dnia zakończenia okresu Konkursu o wyborze najatrakcyjniejszych 

odpowiedzi kierując się sposobem jej przedstawienia, możliwości zagrania w grę 

komputerową z inną wskazaną osobą, kierując się przy tym kreatywnością, dowcipem oraz 

pozytywnym poczuciem humoru.  

7. Organizator zastrzega, że Jury Konkursu może nie przyznać nagrody głównej, w sytuacji, 

gdyby żadne ze zgłoszonych haseł nie spełniło kryterium maksymalnej zgodności 

odpowiedzi. 

8. Rozwiązanie zadania konkursowego nie może zawierać w swojej treści zwrotów 

powszechnie uznanych za obelżywe, niemoralne oraz nie może naruszać przepisów 

powszechnie obowiązującego prawa, jak i praw autorskich osób trzecich. W razie 

naruszenia ww. zakazu, zgłoszona odpowiedź  nie będzie brała udziału w Konkursie i Jury 

Konkursu będzie uprawnione do wykluczenia takiego zgłoszenia z Konkursu. 

9.  Zgłoszone  przez Uczestników odpowiedzi nie będą podlegać publikacji. 

10. Wyniki zostaną opublikowane w dniu 8 lipca 2022 r. na stronie konkursowej 

www.kartawgrze.pl poprzez umieszczenie listy nagrodzonych Uczestników 

(„Zwycięzców Konkursu”).  Współorganizator powiadomi nagrodzonych Uczestników 

http://www.kartawgrze.pl/
http://www.kartawgrze.pl/


telefonicznie i za pomocą przesyłki e-mail, o wynikach Konkursu i przyznanych 

nagrodach.   

    

§ 7  

W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie Zarządu i członkowie Rady Nadzorczej oraz 

pracownicy Organizatora, Współorganizatora i Banków Spółdzielczych SGB, w których 

przeprowadzany jest Konkurs oraz członkowie ich rodzin, tj. małżonkowie i dzieci; przez 

pracowników Organizatora, Współorganizatora i Banków Spółdzielczych rozumie się osoby 

pozostające z Organizatorem, Współorganizatorem lub Bankami Spółdzielczymi w stosunku 

pracy (w rozumieniu 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 

§ 8  

1. W Konkursie przewidziano 53 (pięćdziesiąt trzy) nagrody rzeczowe o łącznej wartości 19 

676 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć złotych). 

2. Najlepsze odpowiedzi na zadanie konkursowe zostaną nagrodzone: 

1. Miejsce 1:   

         - 2 (dwie) nagrody o łącznej wartości brutto 4239,00zł: 

a. Play station 5; 

b. Voucher Sony Subskrypcja PlayStation Plus 12 m-cy ; 

2. Miejsce 2: 

- 2 (dwie) nagrody o łącznej wartości 1895,00 zł:  

a. Monitor gamingowy 27”; 

b. Voucher Sony Subskrypcja PlayStation Plus 12 m-cy ; 

3. Miejsce 3: 

 - 2 (dwie) nagrody o łącznej wartości brutto 1542,00zł: 

a. Fotel gamingowy; 

b. Voucher Sony Subskrypcja PlayStation Plus 12 m-cy ; 

4. Nagrody pocieszenia:  

- 50szt. (pięćdziesiąt) każda nagroda o wartości brutto 240,00 zł: 

a. Voucher Sony Subskrypcja PlayStation Plus 12 m-cy ; 

3. Każdy Uczestnik otrzymujący Nagrodę wymienioną powyżej w § 8 ust. 2 niniejszego 

Regulaminu otrzyma także dodatkową Nagrodę pieniężną w wysokości niezbędnej do 

pokrycia należnego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych w 

wysokości 11,11% wartości Nagrody. Kwota dodatkowej Nagrody pieniężnej nie będzie 

podlegała wypłacie na rzecz Zwycięzców, lecz zostanie przeznaczona na zapłatę podatku 

należnego z tytułu wygranej w Konkursie.  



4. Nagrody zostaną przekazane Zwycięzcom Konkursu za pokwitowaniem 

Współorganizatorowi, który dokona także odprowadzenia do urzędu skarbowego 

zryczałtowanego podatku dochodowego od przekazanych Nagród. 

5.   Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie. 

6. Zwycięzcy Konkursu nie przysługuje prawo zastrzeżenia szczególnych właściwości 

nagrody, ani otrzymania ekwiwalentu pieniężnego. 

7. Współorganizator powiadamiając telefonicznie Uczestnika , który został Zwycięzcą 

Konkursu o jego wyniku, ustali także w trakcie rozmowy z Uczestnikiem miejsce i termin 

odbioru Nagrody. W przypadku nieodebrania Nagrody przez Zwycięzcę wskazanego 

powyżej w § 8 ust. 2 Regulaminu Nagrody, niezależnie od przyczyn nieodebrania, 

Nagroda zostanie przekazana kolejnemu Uczestnikowi , którego propozycja zadania 

konkursowego zajęła następne miejsce, po Uczestniku, który nie odebrał nagrody.  

8. W przypadku zmiany przez Uczestnika adresu e-mail lub adresu, pod który ma być 

dostarczona Nagroda Zwycięzcy Konkursu, Uczestnik (Zwycięzca Konkursu) powinien 

niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Współorganizatora. 

9. Współorganizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości odebrania nagrody z 

przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy. 

 

Rozdział 3 

Reklamacje, skargi i wnioski 

§ 9  

1. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie, listem poleconym z 

dopiskiem „Karta w grze” na adres Współorganizatora lub za pomocą poczty 

elektronicznej na adres Współorganizatora kontakt@konkurskartawgrze.pl nie później 

niż do dnia 4 lipca 2022 roku. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje 

data otrzymania reklamacji przez Współorganizatora  

2.  Prawo złożenia reklamacji przysługuje wyłącznie Uczestnikom.  

3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, adres do korespondencji, numer 

telefonu komórkowego i adres e-mail, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny 

reklamacji, a także żądanie określonego zachowania się przez Współorganizatora. 

4. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Współorganizatora listem lub mailem 

wysłanym na adres podany w reklamacji, w terminie do 3 dni od dnia otrzymania 

reklamacji przez Współorganizatora.  

5. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne, nie wyłącza prawa Uczestnika do 

niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na innej 

właściwej drodze prawnej.  

 

 

 

 

 

mailto:kontakt@konkurskartawgrze.pl


Rozdział 4 

Postanowienia końcowe 

§ 10  

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Współorganizator, który będzie 

przetwarzać dane osobowe  Uczestników w zakresie rejestracji Uczestników, przekazania 

nagród Zwycięzcom Konkursu, umieszczenia danych osobowych Uczestników jako 

informacji o Zwycięzcach Konkursu, odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy 

Uczestników, którzy zostali Zwycięzcami Konkursu oraz rozpatrzenia ewentualnych 

reklamacji Uczestników. Organizator działając jako Procesor na podstawie odrębnej 

umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawartej z Administratorem, 

będzie przetwarzać dane osobowe Uczestników w zakresie ustalenia faktu bycia klientem 

Banku Spółdzielczego SGB przez Uczestnika oraz weryfikacji spełnienia przez 

Uczestnika warunku udziału w Konkursie wskazanego w § 6 ust. 1 pkt. c) Regulaminu, a 

także ustali listę osób nagrodzonych w Konkursie (tj. Zwycięzców Konkursu) i przekaże 

te dane Administratorowi. 

2. Dane osobowe Uczestników gromadzone i przetwarzane przez Współorganizatora będą 

przekazywane Procesorowi w zabezpieczonych i zaszyfrowanych plikach. To samo 

dotyczy danych osobowych Uczestników przekazywanych Administratorowi przez 

Procesora. 

3. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych Uczestników Konkursu 

określone zostały w Klauzuli informacyjnej Współorganizatora Konkursu „Karta w grze”. 

4. Dane osobowe Uczestników (imię nazwisko, e-mail, nr telefonu, nr PESEL) przetwarzane 

będą  przez Administratora na podstawie zgody Uczestników (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w 

celu przyznania Uczestnikom nagród w Konkursie, umieszczenia ich danych osobowych 

jako informacji o Zwycięzcach Konkursu, rozpatrzenia reklamacji oraz ewentualnego 

ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi (art. 6 ust. 1 lit f RODO); 

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w ust. 1 zd. 2, odbiorcą 

danych osobowych Uczestników jest Zarząd Administratora. 

6. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny dla wykonania 

umowy o organizację Konkursu (rejestracji zgłoszeń Uczestników Konkursu, przekazania 

nagród Uczestnikom Konkursu, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji i 

odpowiedzialności z tytułu ewentualnych roszczeń Uczestników Konkursu wobec 

Współorganizatora) oraz ogłoszenia wyników Konkursu ustalonych przez Jury Konkursu. 

Dane osobowe Uczestników mogą być udostępnianie podmiotom upoważnionym na 

podstawie przepisów prawa, a po zrealizowaniu celu, dla którego będą zbierane 

(przeprowadzenie Konkursu, ogłoszenie wyników Konkursu, przekazanie nagród 

Zwycięzcom Konkursu, rozpatrzenie ewentualnych reklamacji) dane te zostaną usunięte 

ze zbioru danych Administratora i Procesora, najpóźniej z upływem 30 dnia od dnia 

ogłoszenia wyników Konkursu. 

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestników przysługuje Uczestnikom 

prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich 

przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne 

uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa. 



8. Biorąc pod uwagę fakt, iż przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 

ust. 1 lit a RODO czyli w oparciu o zgodę Uczestników na przetwarzanie danych 

osobowych, przysługuje Uczestnikom prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym 

momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych 

osobowych przez Administratora lub Procesora przysługuje Uczestnikom prawo 

wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych 

osobowych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

10. Podanie przez Uczestnika danych osobowych ma charakter dobrowolny ale jest 

warunkiem uczestnictwa Uczestnika w Konkursie i otrzymania nagrody, oraz wniesienia 

ewentualnej reklamacji.  

11. Dane osobowe Uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

profilowane.  

12. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji 

międzynarodowych. 

13. 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. 

§ 11  

Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Współorganizatora lub w Banku 

Spółdzielczym SGB Uczestnika (w dni robocze w godzinach otwarcia siedziby 

Współorganizatora lub placówek Banku Spółdzielczego SGB) oraz na stronie 

www.kartawgrze.pl. 

§ 12  

 

1. W zakresie nieuregulowanym postanowieniami niniejszego Regulaminu zastosowanie mają 

przepisy Kodeksu Cywilnego. 

2. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część. 

 


