
REGULAMIN KONKURSU „Mikołaj Kopernik w moich oczach”  

(dalej: Regulamin) 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

1. Konkurs skierowany jest do osób fizycznych, które są klientami Nicolaus Banku (dalej: Bank)  

2. Organizatorem Konkursu jest Nicolaus Bank Spółdzielczy w Toruniu z siedzibą przy ul. Lelewela 33, 87-

100 Toruń, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Toruniu, VII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem KRS: 0000116492, NIP: 879-016-99-20 (dalej: „Organizator Konkursu”).  

3. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronach utrzymywanego w serwisie Facebooka należącym do 

Meta Platforms Ireland Limited - profilu Banku, dostępnego pod adresem:  

ww.facebook.com/NicolausBank/ na warunkach i zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, a 

także na stronie internetowej Banku https://nicolausbank.pl/  

4. Konkurs polega na przygotowaniu prac plastycznych w formacie A4, które przedstawiają Mikołaja 

Kopernika.  

5. Prace muszą być wykonane samodzielnie przez dzieci klientów (lub opiekunów prawnych) Nicolaus 

Banku Spółdzielczego w Toruniu w dowolnej technice plastycznej. 

6. W konkursie mogą wziąć udział tylko dzieci w wieku 7-13 lat. 

7. Konkurs trwa od 3 lutego 2023 roku do 28 lutego 2023 roku. 

8. Prace należy dostarczyć do placówek lub Centrali Banku w godzinach ich otwarcia, w 

nieprzekraczalnym terminie do 28 lutego 2023 roku. 

9. Prace dostarczone po 28 lutego nie będą brały udziału w konkursie. 

10. Każde dziecko może przygotować tylko jedną pracę konkursową.  

11. Wszystkie prace wyeksponowane zostaną: 

• w galerii na stronie https://nicolausbank.pl/w zakładce - Nicolaus Junior 

• w galerii zdjęć na profilu Miś Nicolaus Banku 

• umieszczone na monitorach w placówkach 

11. Komisja Konkursowa wybierze 3 prace, które zostaną nagrodzone. Nagrodą dla laureatów będzie: 

• smartband Xiaomi MI band 6 z płatnościami NFC – 1 sztuka. 

• oraz płócienne torby z wizerunkiem nagrodzonej pracy w ilości 10 szt.  

II. SZCZEGÓŁOWE ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU 

§ 2 

1. Konkurs został zorganizowany z okazji obchodów 550-lecia urodzin Mikołaja Kopernika. 

2. W konkursie biorą udział dzieci w wieku 7-13 lat, których rodzice są klientami indywidualnymi Nicolaus 

Banku (dalej: Uczestnicy)  

3. W konkursie mogą brać udział pracownicy Nicolaus Banku. 

4. Oceniane prace muszą być wykonane przez dziecko samodzielnie. 

5. Aby wziąć udział w Konkursie, należy w okresie jego trwania tj. od 3 lutego 2023 roku do 28 lutego 2023 

roku, spełnić łącznie następujące warunki: 

a) Przygotować prace, o których mowa w § 1 pkt.4-5 
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b) Podpisać pracę imieniem, nazwiskiem oraz wiekiem dziecka i tel. kontaktowym do rodzica 

c) Dostarczyć prace do placówki lub Centrali Banku 

d) Wyrazić zgody marketingowe 

6. Udział w Konkursie jest dobrowolny.  
 

III. ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW 

§ 3 

1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagród czuwa Komisja Konkursowa powołana 

przez Organizatora Konkursu.  

2. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez Komisję tylko spośród Uczestników Konkursu, którzy spełnią 

warunki wymienione § 2 pkt. 4 Regulaminu.  

3. O wyborze zwycięzców, którzy otrzymają nagrodę wymienioną w § 1 pkt. 11, decyduje Komisja 

Konkursowa. 

4. W skład Komisji Konkursowej wchodzą pracownicy Organizatora.   

5. Laureaci Konkursu będą poinformowani telefonicznie o terminie i sposobie odbioru nagrody  

w terminie do 15 marca br.  

 

IV. REKLAMACJE  
§ 4 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu Uczestnicy mogą zgłaszać do Organizatora w okresie jego 

trwania (decyduje data nadania reklamacji). 

2. Reklamacje można przesłać na adres Organizatora: Nicolaus Bank, ul. Lelewela 33, 87-100 Toruń lub 

mailem na adres: biuro@nicolausbank.pl. 

3. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres zamieszkania Uczestnika (jeśli reklamacja została 

złożona w formie listownej), jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji oraz żądanie 

określonego zachowania się przez Organizatora. 

4. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 7 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora. Uczestnik 

zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora w taki sam sposób, w jaki złożył reklamację, tj. listem 

poleconym lub w wiadomości e-mail. 

5. Decyzja Organizatora w przedmiocie udzielenia odpowiedzi na reklamację jest ostateczna. 

Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne, nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego od 

postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego. 

 

§ 5 

 

V. PRAWA AUTORSKIE 

1. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem Organizatorowi Konkursu, zezwoleń o, 

których mowa w ust. 2 i 3, na wykorzystanie pracy plastycznej (w tym w innych formach np. saknu, zdjęcia) 

w ramach działalności Organizatora Konkursu. 

2. Uczestnik Konkursu z chwilą zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie zezwala Organizatorowi Konkursu na 

publiczne udostępnianie pracy dla wszystkich osób chcących się z nią zapoznać, w szczególności na 
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potrzeby realizacji i promocji Konkursu, w czym wszystkie czynności konieczne dla publicznego 

udostępnienia pracy plastycznej, w szczególności: 

- wprowadzenie pracy plastycznej do komputera, sieci komputerowych, Internetu, 

- publiczna prezentacja i wyświetlanie pracy plastycznej, w tym umieszczenie jej w sieci Internet, 

- wielokrotne utrwalanie i zwielokrotnienie pracy każdą techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, 

zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

- przesyłanie pracy plastycznej innym podmiotom współpracującym z Organizatorem Konkursu. 

3. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 2 uprawnia także Organizatora Konkursu na opublikowanie przesłanej 

pracy plastycznej na stornach internetowych i w mediach społecznościowych Organizatora Konkursu. 

Wraz z uzyskaniem zezwolenia, o którym mowa wyżej, Organizator Konkursu uzyskuje także bezpłatnie 

prawa zależne do dostarczonej przez Uczestnika Konkursu pracy plastycznej, w tym rozporządzania, 

rozpowszechniania i korzystania z opracowań tej pracy, w zakresie, na polach eksploatacji i na warunkach 

określonych wyżej, a także prawo do udzielania w tym zakresie i na tych polach eksploatacji i warunkach 

zezwoleń na rozporządzanie, rozpowszechnianie i korzystanie z opracowań tej pracy.  

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 6 

1. Regulamin jest jawny i dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej i na profilu Banku. 

2. W sytuacji powzięcia wątpliwości co do zgodności postępowania Uczestnika w Konkursie  

z  Regulaminem, Organizator ma prawo prowadzić postępowanie wyjaśniające mające na celu 

usunięcie ww. wątpliwości. Przykładem takiej sytuacji może być w szczególności podejrzenie,  

że Uczestnik wykorzystuje dane osobowe innej osoby w celu zgłoszenia się do Konkursu i uzyskania w nim 

nagrody. 

3. Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym, grą w karty ani grą na automatach, których wynik 

zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych. 

4. Konkurs realizowany jest przez Organizatora jako przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919-921 

Kodeksu cywilnego. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i warunków Konkursu w okresie jego trwania, 

jeżeli jest to uzasadnione celem Konkursu i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa oraz pod 

warunkiem, że zmiany te nie będą naruszać praw już nabytych przez Uczestników. Wszyscy Uczestnicy 

zostaną powiadomieni o zmianie Regulaminu poprzez zamieszczenie stosownej informacji na profilu 

Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora w terminie 7 dni przed rozpoczęciem 

obowiązywania ww. zmian. 

6. Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Konkursie nie mogą być przeniesione przez Uczestnika na 

osobę trzecią. 

7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy obowiązującego 

prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego. 

8. Serwis Facebook nie ma żadnego związku z prowadzonym Konkursem i nie ponosi żadnej, związanej z 

nim odpowiedzialności.  

9. Bank jest nadzorowany przez Komisję Nadzoru Finansowego.  



VI. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

§ 7 

1. Administratorem danych osobowych rodziców /  opiekunów prawnych oraz uczestników Konkursu jest 

Nicolaus Bank Spółdzielczy w Toruniu, ul. Lelewela 33, 87-100 Toruń; e-mail: biuro@nicolausbank.pl, tel. 

56 639 95 00. 

2. U Administratora powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: ul. Lelewela 33, 87-100 Toruń,  

e-mail: iodo@nicolausbank.pl. 

3. Administrator będzie przetwarzał następujące kategorie danych osobowych uczestnika konkursu oraz 

rodzica /  opiekuna prawnego: 

a) dane identyfikacyjne: imię i nazwisko, wiek 

b) dane kontaktowe: numer telefonu 

4. Administrator pozyskuje dane bezpośrednio od rodzica /  opiekuna prawnego ,a w przypadku uczestnika 

konkursu od jego rodzica /  opiekuna prawnego. 

5. Dane osobowe rodziców /  opiekunów prawnych oraz uczestników konkursu będą przetwarzane w 

zakresie niezbędnym do przeprowadzenia i organizacji konkursu oraz postępowania reklamacyjnego, na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit a), b) i f) Rozporządzenia 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych). 

6. Dane osobowe rodziców /  opiekunów prawnych oraz uczestników konkursu będą przechowywane przez 

okres trwania konkursu oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z realizacją konkursu. 

7. Roszczenia z tytułu konkursu przedawniają się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w 

którym roszczenie stało się wymagane.  

8. Dane osobowe rodziców /  opiekunów prawnych oraz uczestników konkursu mogą być udostępniane 

podmiotom wskazanym w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w ustawie 

Prawo bankowe oraz podmiotom, z których Administrator korzysta przy ich przetwarzaniu (tzw. podmioty 

przetwarzające). 

9. Dane osobowe rodziców /  opiekunów prawnych oraz uczestników konkursu nie będą przetwarzane w 

sposób zautomatyzowany, w tym profilowanie.  

10. Rodzicowi /  opiekunowi prawnemu oraz uczestnikowi konkursu przysługuje prawo dostępu do danych 

oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia 

danych osobowych jak również prawo do wniesienia sprzeciwu. 

11. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, rodzic /  opiekun prawny 

oraz uczestnik konkursu ma prawo do wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.   

12. Rodzicowi /  opiekunowi prawnemu oraz uczestnikowi konkursu przysługuje prawo do wniesienia skargi 

do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

13. Dane osobowe rodziców /  opiekunów prawnych oraz uczestników konkursu nie będą przekazywane do 

państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

14. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestniczenia w konkursie. 

mailto:biuro@nicolausbank.pl
mailto:iodo@nicolausbank.pl


Z pełną informacją Administratora danych osobowych można zapoznać się na stronie internetowej Banku, 

pod adresem www.nicolausbank.pl/ochrona-danych. 

 

Załącznik nr 1 – oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego 

Imię i nazwisko rodzica /  opiekuna prawnego: ……………………………………………………………………………………………….  

Numer telefonu rodzica /  opiekuna prawnego ……………………………………………………………………………………………….  

Oświadczam, że jestem rodzicem /  opiekunem prawnym dziecka: (imię, nazwisko, wiek): 

………………………………………………………………………………, 

które jest autorem pracy plastycznej w ramach Konkursu. 

Oświadczam, również, że: 
- wyrażam zgodę na udział Uczestnika Konkursu (dziecka) na udział w Konkursie, 

- zapoznałem się Regulaminem Konkursu i akceptuję go bez zastrzeżeń, 

- Uczestnik Konkursu jest samodzielnym autorem zgłoszonej pracy plastycznej i  tego tytułu przysługują mu 

pełne prawa autorskie, 

- wyrażam zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez Organizatora pracy plastycznej Uczestnika w celach 

promocyjnych Konkursu, w zakresie określonym w Regulaminie, 
- ponoszę odpowiedzialność za to, że korzystanie przez Organizatora Konkursu z przesłanej przez Uczestnika 

pracy plastycznej nie będzie naruszało jakichkolwiek praw, a w szczególności praw autorskich osób trzecich  

 

…………………………………………………………………………………………………………………………..  

(data i czytelny podpis rodzica /  opiekuna prawnego) 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu moich danych osobowych oraz danych 

osobowych Uczestnika Konkursu, przesłanych w ramach zgłoszenia pracy plastycznej, w zakresie opisanym 

w Regulaminie konkursu i w celu udziału w konkursie, przebiegu i promocji konkursu oraz ewentualnego 

umieszczenia ww. danych osobowych na liście laureatów konkursu oraz potwierdzam zapoznanie się z 

klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych. 

 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(data i czytelny podpis rodzica /  opiekuna prawnego) 
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