REGULAMIN KONKURSU „ Zgarnij smartbanda od Nicolaus Banku!”
(dalej: Regulamin)
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1.

Konkurs skierowany jest do osób fizycznych, które są klientami Nicolaus Banku Spółdzielczego
w Toruniu (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 Facebook należącym do
Meta

Platforms

Ireland

Limited

-

profilu

Banku,

dostępnego

pod

adresem:

ww.facebook.com/ NicolausBank/ na warunkach i zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
4.

Konkurs trwa od 1 listopada 2022 roku do 15 grudnia 2022 roku.

5.

Nagrodami/ ą w Konkursie są/ jest:
a)

6.

smartband Xiaomi MI band 6 z płatnościami NFC o wartości 204,90 zł – 1 sztuka.

Łączna ilość nagród w Konkursie, wynosi 10 sztuk.

II. SZCZEGÓŁOWE ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU
§2

1.

W Konkursie promowane są postawy zachęcające do oszczędzania.

2.

Konkurs przeznaczony jest dla pełnoletnich osób fizycznych, o pełnej zdolności do czynności prawnych
i zamieszkałych w Polsce, które są klientami indywidualnymi Nicolaus Banku Spółdzielczego w Toruniu
(dalej: Uczestnicy).

3.

W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy ani osoby
współpracujące na podstawie umowy o dzieło lub o świadczenie usług z Organizatorem.

4.

Aby wziąć udział w Konkursie, należy w okresie jego trwania tj. od 1 listopada 2022 roku do 15 grudnia
2022 roku, spełnić łącznie następujące warunki:
1)

Osoba Polecająca (Uczestnik):

a)

posiada w Banku rachunek Konto Moc Korzyści w dowolnym planie taryfowym (konto jest
aktywne i nie znajduje się w okresie wypowiedzenia);

b)

w okresie trwania Konkursu otworzy w Banku rachunek Nicolaus Junior;

c)

przekaże kod polecenia (numer telefonu podany w Banku jako numer kontaktowy) trzem nowym
klientom, którzy otworzą w Banku rachunek Nicolaus Junior. W przypadku nowych klientów, którzy
w czasie trwania Konkursu nie posiadają w Banku rachunku płatniczego Konto Moc Korzyści,
w celu skorzystania z oferty, powinny najpierw otworzyć wyżej wymieniony rachunek
w dowolnym planie taryfowym, a następnie rachunek Nicolaus Junior.

2)
a)

Osoba Polecona
maksymalnie w ciągu 5 dni roboczych, od dnia otwarcia rachunku Nicolaus Junior, przekaże do
Banku za pośrednictwem formularza/ wiadomości wysłanej poprzez serwis bankowości
internetowej, kod polecenia otrzymany od Osoby Polecającej (Uczestnika). Brak przekazania do

Banku kodu polecenia w wymaganym terminie, skutkuje niezakwalifikowaniem polecenia jako
skutecznego tj. niespełnienia jednego z warunków uczestnictwa w konkursie.

5. Udział w Konkursie jest dobrowolny. Uczestnik może w każdym momencie jego trwania zrezygnować
z dalszego w nim udziału. W tym celu powinien wysłać na adres siedziby Organizatora własnoręcznie
podpisane oświadczenie o rezygnacji z udziału w Konkursie lub przesłać takie oświadczenie w formie
czytelnego zdjęcia lub skanu na adres e-mail: biuro@nicolausbank.pl. Na podstawie takiego
oświadczenia Organizator wykluczy Uczestnika z Konkursu.
III. ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW
§3

1.

Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagród czuwa jury powołane przez
Organizatora Konkursu.

2.

Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez jury tylko spośród Uczestników Konkursu, którzy spełnią
warunki wymienione w § 2 ust. 4 Regulaminu.

3.

O wyborze zwycięzców, którzy otrzymają nagrodę wymienioną w § 1 ust. 5 lit. a, decyduje kolejność
zgłoszeń. Ilość nagród jest ograniczona.

4.

Jury może wyłonić zwycięzców w liczbie mniejszej niż liczba nagród wskazana w Regulaminie Konkursu.

5.

W skład jury wchodzą pracownicy Organizatora.

6.

Laureaci Konkursu będą poinformowani telefonicznie o terminie i sposobie odbioru nagrody
w terminie 3 dni roboczych od dnia rozwiązania konkursu. Jeżeli zwycięzca nie potwierdzi chęci odbioru
nagrody, Organizator uzna, ten fakt za rezygnację z nagrody.

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 Spółdzielczy w Toruniu,
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.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§5
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
§6
1.

Administratorem danych osobowych 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:
a) dane kontaktowe (m.in. numer telefonu);
4. Administrator pozyskuje dane bezpośrednio od uczestnika konkursu oraz osoby poleconej.
5. Dane

osobowe

uczestników

konkursu

będą

przetwarzane

w

zakresie

niezbędnym

do przeprowadzenia i organizacji konkursu oraz postępowania reklamacyjnego, na podstawie
art. 6 ust. 1 lit 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 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

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 uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym
profilowanie.
10. 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, 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. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
13. Dane osobowe uczestnika konkursu nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
14. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestniczenia w konkursie.
Z pełną informacją Administratora danych osobowych można zapoznać się na stronie internetowej Banku,
pod adresem www.nicolausbank.pl/ ochrona-danych.
Przystępując do Konkursu:
1.

Uczestnik (polecający) potwierdza, że:

a)

akceptuje postanowienia Regulaminu oraz potwierdza, że zapoznał się z informacjami dotyczącymi
przetwarzania jego danych osobowych;

b)

wyraża zgodę na przekazanie danych objętych tajemnicą bankową Osobie poleconej;

c)

udzielił zgodę na przekazanie swoich danych osobowych przez Osobę poleconą w celu wzięcia
Udziału w Konkursie;

2.

Osoba polecona potwierdza, że

a)

wskazując kod polecenia tj. numer telefonu otrzymany od Osoby polecającej, wyraża zgodę na
ujawnienie Uczestnikowi informacji objętych tajemnicą bankową w zakresie niezbędnym do
przeprowadzenia Konkursu.

