
REGULAMIN PROMOCJI  

„ESSA bankowanie i kaski zgarnianie” 
 

PRZEPISY OGÓLNE 

1. Organizatorem Promocji „ESSA bankowanie i kaski zgarnianie” zwanej dalej 

„Promocją” jest Bank Spółdzielczy w Dobrzycy, zwany dalej „Organizatorem”. 

2. Promocja trwa od dnia 20.02.2023 r. do dnia 30.06.2023 r. lub do dnia 

osiągnięcia limitu, o którym mowa w ust. 3, jednakże nie później niż do 30.06.2023 r. 

3. Promocją objętych jest pierwsze 200 Rachunków otwartych w okresie określonym w 

ust. 2. 

4. Bank poinformuje na swojej stronie internetowej www.bsdobrzyca.pl oraz na 

fanpage’u https://www.facebook.com/bs.dobrzyca  o wyczerpaniu limitu wskazanego 

w ust. 3 poprzez zamieszczenie stosownego komunikatu. 

5. Udział  w  Promocji  jest  całkowicie   dobrowolny,   darmowy   oraz   oznacza 

akceptację regulaminu. 

6. Promocja została zorganizowana w celu popularyzacji usług Banku w zakresie 

Rachunku. 

 

 

WARUNKI UDZIAŁU W PROMOCJI 

 

1. W Promocji może wziąć udział Klient, który spełnia następujące warunki: 

1) w okresie Promocji  „polubi” fanpage’u Organizatora 

https://www.facebook.com/bs.dobrzyca, udostępni post z fanpage’u informujący o 

promocji, w komentarzu pod tym postem oznaczy co najmniej 2 osoby,  

lub 

w przypadku nie posiadania profilu na portalu społecznościowym facebook, na 

odwrocie zgody rodzica/opiekuna przedłoży czterowersową rymowankę, opisującą 

dlaczego warto założyć konto w Banku Spółdzielczym w Dobrzycy.  

2) zwarze umowę ramową w ramach, której: 

a) zostanie otwarty Rachunek, 

b) zostanie wydana Karta, 

c) zostanie uruchomiona Bankowość elektroniczna. 

3) w momencie otwarcia Rachunku ma ukończony 13. rok życia i nie ukończony 18. 

rok życia, 

4) jest osobą fizyczną mającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych ze 

względu na wiek oraz konsumentem w rozumieniu art. 211 Kodeksu cywilnego 

5) jego adres zameldowania znajduje w powiatach: pleszewskim, krotoszyńskim, 

jarocińskim, ostrowskim lub ostrzeszowskim.  

6) wyrazi zgodę na otrzymywanie informacji handlowych i informacji 

marketingowych 

 

2. Klient przystępuje do promocji poprzez pisemne wypełnienie formularza zgody w 

zakresie udziału w Promocji (załącznik nr 1 do Regulaminu). 

3. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Promocji tylko jeden raz. 

 

 

 

 

ZASADY PROMOCJI 

http://www.bsdobrzyca.pl/
https://www.facebook.com/bs.dobrzyca
https://www.facebook.com/bs.dobrzyca


1. Po spełnieniu warunków wskazanych w rozdziale „WARUNKI UDZIAŁU W 

PROMOCJI” Uczestnik otrzyma Premię w ramach Promocji. 

2. Uczestnik otrzyma Premię w wysokości: 

1) 30 zł – najpóźniej w trzecim dniu roboczym następującym po dniu, w którym 

został otwarty rachunek . 

2) 70 zł - jeżeli w każdym z dwóch kolejnych miesięcy przypadających po miesiącu 

w którym został otwarty rachunek Uczestnik wykona po 3 transakcje 

bezgotówkowe kartą oraz 1 przelew za pomocą Bankowości elektronicznej lub 

Bankowości mobilnej, w tym również za pomocą usługi Blik. 

3) Łączna maksymalna wysokość premii wynosi 100 zł 

4)   Premię uczestnik otrzyma poprzez zasilenie rachunku przy czym premia określona 

w ppkt 2) zostanie wypłacona najpóźniej do 10-go dnia miesiąca kalendarzowego 

      następującego po miesiącu spełnienia warunków 

 

 

REKLAMACJE 

1. Reklamacje związane z Promocją mogą być składane w dowolnej 

formie, w tym w formie pisemnej: 

a) na adres Organizatora: Bank Spółdzielczy w Dobrzycy, ul. Nowa 2, 63-330 

Dobrzyca, 

b) w placówkach Organizatora. 

2. Szczegółowe zasady przyjmowania i rozpatrywania reklamacji znajdują się w 

Regulaminie świadczenia usług oraz na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

3. Decyzja Organizatora w przedmiocie rozpatrywanej reklamacji 

nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień do dochodzenia 

roszczeń na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów 

prawa w tym wystąpienia z powództwem do sądu powszechnego. 

4. Uczestnik Promocji może wystąpić z wnioskiem o wszczęcie 

postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu. 

Podmiotami uprawnionymi do prowadzenia takich postępowań 

są Rzecznik Finansowy oraz Arbiter bankowy. 

5. Uczestnik promocji może zwrócić się o bezpłatną pomoc prawną 

do miejskich lub powiatowych rzeczników konsumenta oraz do 

Rzecznika Finansowego. 

6. Organizator podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego 

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Uczestnik przystępując do Promocji akceptuje postanowienia Regulaminu. 

2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się zapisy Regulaminu 

 świadczenia usług oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

3. Regulamin znajduje się na stronie internetowej www.bsdobrzyca.pl oraz w placówkach 

Banku. 

4. Promocja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o 

grach hazardowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2094 z późn. zm.). 

 

 

  



Załącznik nr 1 do Regulaminu 

 

 

ZGODA RODZICA(OPIEKUNAPRAWNEGO) NA UDZIAŁ 

DZIECKA W PROMOCJI 

 

„ESSA bankowanie i kaski zgarnianie” 
 

 

I. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka  

 

....................................................................................................................... 
(imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania)   
w Promocji.  

 

II. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Promocji danych 

osobowych mojego dziecka (imienia, nazwiska, i miejscowości zamieszkania) 

w celach wynikających z organizacji promocji zgodnie z obowiązującym 

prawem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………….    ……...………………………………. 
Miejscowość, data,      podpis rodzica (opiekuna prawnego)  

 

 

 

        ………………………………….  
e-mail opiekuna prawnego 

   

 

 

 

  



Załącznik nr 2 do Regulaminu 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych 

osobowych – promocja „ESSA bankowanie i kaski zgarnianie” 

1. Administratorem danych jest  Bank  Spółdzielczy  w  Dobrzycy  z  siedzibą  w  Dobrzycy, 

ul. Nowa 2, 63-330 Dobrzyca, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000054640, NIP 621- 

00-04-214, REGON 000505898, zwany dalej „Bankiem”. 

2. W Banku został wyznaczony Inspektor Ochrony  Danych,  z  którym  można  się 

skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: iod@bsdobrzyca.sgb.pl lub pisemnie 

(na adres siedziby Banku). Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we 

wszystkich  sprawach  dotyczących  przetwarzania  danych  osobowych  oraz  korzystania 

z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

3. Dane osobowe uczestników przetwarzane będą w celu i zakresie niezbędnym  do 

przeprowadzenia promocji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: RODO) w tym także w celu wysyłki 

nagród, publikacji danych  osobowych zwycięzców i uczestników, rozpatrywania 

reklamacji. 

4. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez okres niezbędny  do realizacji 

promocji, w tym wydania nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcach oraz innych 

nagrodzonych osobach lub do momentu wycofania zgody. 

5. Dane osobowe uczestników promocji  będą  przechowywane  przez  okres  trwania 

promocji, a następnie w celach archiwalnych przez okres zgodny zobowiązującymi 

przepisami. 

6. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz organizacji 

międzynarodowej. 

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem  koniecznym  

przystąpienia i uczestnictwa w promocji. 

8. Uczestnik/opiekun prawny przystępując do promocji, wyraża zgodę na publikację swoich 

danych osobowych/ danych osobowych dziecka. 

9. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. 

10. Uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie 

wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych Uczestnika, którego 

dokonano na podstawie wyrażonej przez Uczestnika zgody, przed jej wycofaniem. 

11. W oparciu o dane osobowe Uczestników,  Administrator nie będzie podejmował 

zautomatyzowanych    decyzji,    w    tym    decyzji    będących    wynikiem    profilowania 

w rozumieniu RODO. 

12. Organizator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny zobowiązującymi 

przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom 

nieupoważnionym,      zabraniem      przez      osobę      nieuprawnioną,      przetwarzaniem 

z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

13. Uczestnikowi promocji przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy 

RODO. 

 

mailto:iod@bsdobrzyca.sgb.pl

