Regulamin loterii promocyjnej „Loteria promocyjna na 25-lecie SKOK Ziemi Rybnickiej”
___________________________________________________________________________

REGULAMIN
LOTERII PROMOCYJNEJ
„LOTERIA PROMOCYJNA NA 25-LECIE SKOK ZIEMI RYBNICKIEJ”

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1 Nazwa loterii.
Loteria promocyjna zwana dalej loterią, będzie prowadzona pod nazwą „LOTERIA
PROMOCYJNA NA 25- LECIE SKOK ZIEMI RYBNICKIEJ”.
1.2 Organizator loterii.
Organizatorem loterii jest: Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa Ziemi Rybnickiej
z siedzibą w Czerwionce – Leszczynach, ul. 3-go Maja 1a, 44-230 Czerwionka – Leszczyny,
zwana dalej Organizatorem.
1.3 Organ wydający zezwolenie.
Loteria promocyjna jest urządzana na podstawie zezwolenia Dyrektora Izby Administracji
Skarbowej w Katowicach.
1.4 Czas trwania loterii.
Loteria rozpoczyna się w dniu 15.01.2019 roku i trwa do dnia 26.07.2019 roku.
Termin ten obejmuje sprzedaż promocyjną, losowanie, nieprzekraczalny termin wydania
nagród, ewentualną procedurę reklamacyjną.
1.5 Termin rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży produktów oferowanych w loterii.
Sprzedaż promocyjna prowadzona będzie od dnia 15.01.2019 roku do dnia 10.05.2019 roku.
1.6 Obszar urządzania loterii.
Loteria promocyjna prowadzona będzie na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej na
terenie placówek Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej Ziemi Rybnickiej.
1.7 Zapewnienie prawidłowości organizowanej loterii.
Nad prawidłowym przebiegiem loterii czuwa powołana przez Organizatora Wewnętrzna
Komisja Nadzoru, zwana dalej Komisją, w składzie której znajduje się osoba posiadająca
Zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie przepisów ustawy o grach hazardowych z dnia
19 listopada 2009 roku i Regulaminu przedmiotowej loterii. Organizator wydał Regulamin
działania tej Komisji.
- Komisja sporządzi protokół z losowania nagród z podaniem wyników loterii.
- Uczestnik loterii może na swoje żądanie zapoznać się z protokołem w siedzibie Organizatora
loterii.
- Regulamin niniejszej loterii znajduje się do wglądu w placówkach (punktach kasowych)
Organizatora oraz na stronie www.skokziemirybnickiej.pl
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2. UCZESTNICY LOTERII
2.1 Uczestnikami Loterii mogą być osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności
prawnych, z zastrzeżeniem pkt. 2.2, które są pełnoprawnymi członkami SKOK Ziemi
Rybnickiej i w dniu przeprowadzania losowania, mają uregulowane wszystkie opłaty
członkowskie czyli: wkład, udział, wpisowe i nie znajdują się o okresie wypowiedzenia
członkostwa zgodnie z postanowieniami Statutu SKOK (Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo
Kredytowa Ziemi Rybnickiej) oraz spełnią warunki określone w punkcie 3.1.
2.2 W Loterii nie mogą uczestniczyć: podmioty gospodarcze, firmy, instytucje, osoby prawne oraz
jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. W loterii nie mogą również
uczestniczyć: osoby, które nie ukończyły 18 roku życia, pełnomocnicy działający w imieniu
członków SKOK, członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu Organizatora, pracownicy
Organizatora, członkowie Komisji oraz małżonkowie, dzieci i rodzice wszystkich wyżej
wymienionych osób.
3. ZASADY UCZESTNICTWA W LOTERII
3.1 W Loterii może wziąć udział każda pełnoletnia osoba fizyczna (która ukończyła 18 rok życia),
o której mowa w pkt. 2.1 zwana dalej Uczestnikiem, która spełni następujące warunki:
jest członkiem SKOK Ziemi Rybnickiej lub skorzysta w terminie trwania promocji tj. w terminie
od 15.01.2019 r. do 10.05.2019 r. z przynajmniej jednego spośród wyszczególnionych poniżej
produktów proponowanych przez Organizatora:
3.1.1

Pożyczki wypłaconej w trakcie trwania promocji.
Uczestnikowi, który skorzysta z tego produktu zostaną przyznane Kupony loteryjne,
zwane dalej Kuponami lub Kuponem, według następujących zasad:
- Jeden Kupon za każde pełne 1.000 zł brutto każdej nowej pożyczki, jednak nie więcej niż
5 losów za daną pożyczkę;
Przykłady:
Pożyczka w kwocie 14.000 zł uprawnia do otrzymania 5-ciu Kuponów.
Pożyczka w kwocie 3.500,00zł uprawnia do otrzymania 3-ech Kuponów.
- Kupony nie zostają wydane w przypadku, gdy Uczestnik loterii posiada opóźnienia w
spłacie jakiejkolwiek posiadanej pożyczki w SKOK (pożyczka musi mieć status 0 w
systemie informatycznym obsługującym działalność statutową Kasy, zwanym dalej
SKOKCOM);
- Spłata pożyczki udzielonej w trakcie trwania promocji dokonana przed dniem losowania
nie wyklucza Uczestnika z udziału w losowaniu nagród;
- W przypadku linii pożyczkowej lub preferencyjnej linii pożyczkowej Kupon wydawany
jest wyłącznie za założenie nowej linii pożyczkowej, z nowym numerem konta oraz
nowym numerem umowy (losy nie będą przyznawane za zmianę limitu linii pożyczkowej).

3.1.2

Lokaty założone w trakcie trwania promocji.
Uczestnikom, którzy skorzystają z tego produktu zostaną przyznane Kupony według
następujących zasad:
- Jeden Kupon za każde pełne 10.000 zł nowo założonej lokaty w czasie trwania loterii
pod warunkiem, że lokata jest zawarta na okres minimum 6 m-cy, jednak nie więcej niż 3
Kupony za daną lokatę;
Przykłady:
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Lokata na kwotę 17.000 zł zawarta na okres 6 m-cy uprawnie do otrzymania 1
Kuponu,
Lokata na kwotę 8.000 zł zawarta na okres 12 m-cy nie uprawnia do otrzymania
Kuponu,
Lokata na kwotę 40.000 zł zawarta na okres 3 m-cy nie uprawnia do otrzymania
Kuponu.
- Uczestnik loterii w trakcie trwania promocji może otrzymać maksymalnie 3 Kupony za
założenie lokat.
3.1.3

Ubezpieczenia indywidualne do pożyczek (za wyjątkiem ubezpieczeń do chwilówek)
oferowane przez Saltus TU Życie S.A. lub Saltus TUW założone w trakcie trwania
promocji.
Uczestnikom, którzy skorzystają z tego produktu zostaną przyznane Kupony według
następujących zasad:
- Dwa Kupony za ubezpieczenie (niezależnie od wysokości składki ubezpieczeniowej)
Kupony zostaną wydane po opłaceniu składki ubezpieczenia w przypadku składki
jednorazowej lub po opłaceniu pierwszej składki ubezpieczenia w przypadku składek
płatnych miesięcznie.

3.1.4

Grupowe ubezpieczenie na życie (niepowiązane z pożyczką) oferowane przez Saltus TU
Życie S.A.
Uczestnikom, którzy skorzystają z tego produktu zostaną przyznane Kupony według
następujących zasad:
- Jeden Kupon za wykupienie ubezpieczenia, warunkiem jest opłacenie składki
ubezpieczeniowej w punkcie kasowym SKOK.

3.1.5

Ubezpieczenie mieszkaniowe oferowane przez Saltus TUW
Uczestnikom, którzy skorzystają z tego produktu zostaną przyznane Kupony według
następujących zasad:
- Jeden Kupon za wykupienie ubezpieczenia, warunkiem jest opłacenie składki
ubezpieczeniowej w punkcie kasowym SKOK, ubezpieczenie musi być zawarte na okres
12 m-cy.

3.1.6

Ubezpieczenie NNW oferowane przez Saltus TUW
Uczestnikom, którzy skorzystają z tego produktu zostaną przyznane Kupony według
następujących zasad:
- Jeden Kupon za wykupienie ubezpieczenia, warunkiem jest opłacenie składki
ubezpieczeniowej w punkcie kasowym SKOK.

3.1.7

Ubezpieczenie komunikacyjne MTU/Ergo Hestia lub Link4
Uczestnikom, którzy skorzystają z tego produktu zostaną przyznane Kupony według
następujących zasad:
- Jeden Kupon za wykupienie ubezpieczenia, warunkiem jest opłacenie składki
ubezpieczeniowej w punkcie kasowym SKOK.

3.1.8

Każdemu Uczestnikowi - członkowi SKOK przysługuje jeden dodatkowy Kupon (za
członkostwo w SKOK), który w trakcie trwania promocji zgłosi się do loterii i spełni
warunki określone niniejszym Regulaminem z zastrzeżeniem, że w przypadku członków,
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którzy posiadają w SKOK pożyczki (w szczególności pożyczki ratalne, kredyty, chwilówki,
linie pożyczkowe, preferencyjne linie pożyczkowe), każda z tych pożyczek na dzień
wydania Kuponu jest spłacana terminowo (nie posiada opóźnienia), czyli posiada status
windykacyjny 0 w systemie SKOKCOM.
3.2 Kupony nie zostają wydane w przypadku, gdy Uczestnik loterii posiada opóźnienia w spłacie
jakiejkolwiek posiadanej pożyczki w SKOK (pożyczka musi mieć status 0 w systemie
informatycznym obsługującym działalność statutową Kasy);
3.3 Uczestnik może skorzystać z wyżej wymienionych w punkcie 3.1 produktów łącznie lub
oddzielnie.
Niezwłocznie po skorzystaniu z co najmniej jednego z wyżej wymienionych produktów na
zasadach określonych szczegółowo w regulacjach wewnętrznych SKOK, członek SKOK
otrzymuje od pracownika Organizatora wydrukowany z systemu Kupon.
Kupon należny za członkostwo określony w pkt. 3.1.8. wydawany jest w terminie od
15.01.2018 r. do 10.05.2019 r. niezwłocznie po zgłoszeniu się uprawnionego Uczestnika do
punktu kasowego SKOK.
Uczestnik po wypełnieniu Kuponu w obecności pracownika Organizatora przekazuje go
ponownie do pracownika Organizatora, który w obecności Uczestnika podpisuje Kupon,
ostemplowuje dany Kupon pieczątką i wrzuca Kupon do specjalnie przygotowanej urny
zabezpieczonej przed nieuprawnionym otwarciem oraz oznaczonej nazwą niniejszej loterii.
Prawidłowo wypełniony Kupon Uczestnika bierze udział w losowaniu nagród w loterii.
Uczestnicy loterii nie mogą zabierać Kuponów poza punkt kasowy Organizatora.
Urny loteryjne będą umieszczone w każdym punkcie kasowym Organizatora.
3.4 Termin wrzucania Kuponów do urn w loterii: od dnia 15.01.2019 roku do dnia 10.05.2019
roku.
3.5 Wydrukowany z systemu Kupon zawiera dane:
3.5.1

imię i nazwisko Uczestnika loterii;

3.5.2

adres zamieszkania Uczestnika loterii

3.5.3

numer telefonu (nieobowiązkowo) Uczestnika loterii

3.5.4

numer członkowski w SKOK Uczestnika loterii;

3.5.5

numer identyfikujący zakupiony produkt (nie dotyczy Kuponu przyznanego za
członkostwo w SKOK)

3.5.6

określenie rodzaju produktu: członkostwo/pożyczka/lokata/ubezpieczenie indywidualne
do pożyczek/grupowe ubezpieczenie na życie/ubezpieczenie
mieszkaniowe/ubezpieczenie NNW/ubezpieczenie komunikacyjne

3.5.7

datę wydrukowania Kuponu
Oświadczenia i zgody Uczestnika loterii:

3.5.8

„Wyrażam zgodę na udział w loterii pn. „LOTERIA PROMOCYJNA NA 25-LECIE SKOK ZIEMI
RYBNICKIEJ”;

3.5.9

„Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu loterii pn. LOTERIA PROMOCYJNA
NA 25-LECIE SKOK ZIEMI RYBNICKIEJ i zobowiązuję się do jego przestrzegania”

3.5.10 „Oświadczam, że nie jestem osobą wyłączoną z udziału w loterii zgodnie z punktem 2.2.
regulaminu loterii „LOTERIA PROMOCYJNA NA 25- LECIE SKOK ZIEMI RYBNICKIEJ”.
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3.5.11 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 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 oraz
zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018
poz.1000) wyłącznie do celów przeprowadzenia loterii pn. LOTERIA PROMOCYJNA NA 25LECIE SKOK ZIEMI RYBNICKIEJ przez Organizatora loterii Spółdzielczą Kasę
Oszczędnościowo – Kredytową Ziemi Rybnickiej z siedzibą w Czerwionce – Leszczynach,
ul. 3-go Maja 1a, 44-230 Czerwionka – Leszczyny”;
3.5.12 Klauzula informacyjna:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SKOK Ziemi Rybnickiej w CzerwionceLeszczynach ul. 3-go Maja 1A;
Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można
skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: inspektor@skokziemryb.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celu organizacji i przeprowadzenia
loterii;
Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych
osobowych;
Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do wzięcia udziału w loterii;
Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym;
Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów;
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów
prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie;
Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych
Osobowych;
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
poddawane profilowaniu.
3.5.13 Miejsce na podpis Uczestnika potwierdzający powyższe dane, zgody i oświadczenia.
3.6 Uczestnik potwierdza (obowiązkowo) prawidłowość danych zawartych na Kuponie oraz treść
oświadczeń i zgód poprzez złożenie swojego podpisu na Kuponie, co warunkuje udział w
loterii.
3.7 Kupony powinny być wypełnione w sposób czytelny, umożliwiający identyfikację Uczestnika i
zawierać własnoręczny podpis Uczestnika.
3.8 Kupony nieodpowiadające wymogom niniejszego Regulaminu są nieważne.
3.9 Wydanych przez Organizatora Kuponów nie można wymieniać.
4. NAGRODY
4.1 Nagrodami w Loterii są:
4.1.1

Nagroda główna: samochód osobowy marki Kia, model Picanto, rok produkcji 2018,
silnik 1.0 MPI, paliwo benzyna, moc 67 KM, wartość 39 990,00 zł brutto

4.1.2

Laptop ASUS F541NA-GQ215T, 1szt. o wartości 1 599 zł brutto
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4.1.3

Telewizor SAMSUNG UE43NU7092, 1szt. o wartości 1 579 zł brutto

4.1.4

Telefon Samsung Galaxy A6, 1szt o wartości 1 399 zł brutto

4.1.5

Telefon Samsung Galaxy A6, 1szt o wartości 1 399 zł brutto

4.1.6

Rower Kross Evado 1.0, 1 szt. o wartości 1 200 zł brutto

4.1.7

Odkurzacz IROBOT Roomba 616, 1 szt. o wartości 1 090 zł brutto

4.1.8

Zestaw garnków ze stali szlachetnej 18/10 (zestaw 7-elementowy, w którego skład
wchodzą: rondel 0,9l, garnek z pokrywą 1,5l, garnek z pokrywą 2,3l, garnek
z pokrywką 3l, garnek z pokrywką 3,5l, garnek z pokrywką 4,3l, garnek 6,5l), 1szt.
o wartości 599 zł brutto

4.1.9

Oczyszczacz powietrza CAMRY CR 7960, 1szt. o wartości 529 zł brutto

4.1.10 Zaproszenie na wycieczkę dla 2 osób na 3-dniowy pobyt (dwa noclegi) w Pensjonacie
“Pod Giewontem” w Zakopanem. Zaproszenie zawiera: 2 noclegi, 2 śniadania, 2 obiady, 2
kolacje. Ważność zaproszenia: 01.06-30.06.2019 oraz 01.09-20.12.2019., 1 szt. o wartości
450 zł brutto
4.1.11 Głośnik JBL FLIP4, 1 szt. o wartości 400 zł brutto
4.1.12 Ekspres Amica CT 3011, 1 szt. o wartości 399 zł brutto
4.1.13 Robot planetarny CLATRONIC KM 3630, 1 szt. o wartości 369 zł brutto
4.1.14 Wieża LG CM1560, 1 szt. o wartości 339 zł brutto
4.1.15 Odkurzacz Zelmer Meteor 2, 1 szt. o wartości 254,77 zł brutto
4.1.16 Myjka do okien Karcher, 1szt. o wartości 299 zł brutto
4.1.17 Soundbar Ibox SB30, 1 szt. o wartości 279 zł brutto
Łączna ilość nagród w loterii 17 szt., na łączną wartość 52 173,77 zł brutto.
4.2 Nagród w loterii nie można wymieniać na ekwiwalent pieniężny lub na inne nagrody
rzeczowe.
5. TERMIN I ZASADY LOSOWANIA
5.1 Publiczne losowanie nagród w loterii odbędzie się w dniu 20.05.2019 roku o godzinie 17.00
w siedzibie Organizatora loterii. Losowanie odbędzie się pod nadzorem Komisji, o której
mowa w punkcie 1.7 niniejszego regulaminu.
5.2 Przed losowaniem Komisja dokona przesypania Kuponów z urn w specjalnie przygotowane
miejsce w celu ich dokładnego wymieszania. Miejsce do którego zostaną przesypane Kupony
musi zapewniać ich bezpieczeństwo i chronić je przed zniszczeniem lub zagubieniem.
5.3 Losowanie odbędzie się w sposób ręczny poprzez wyciągnięcie kolejnych Kuponów
odpowiadających nagrodom w kolejności opisanej w punkcie 4.1 (począwszy od
wylosowania nagrody opisanej w punkcie 4.1.1 a skończywszy na wylosowaniu nagrody
opisanej w punkcie 4.1.17) spośród prawidłowo wypełnionych Kuponów wrzuconych do urn
loteryjnych w dniach od 15.01.2019 roku do 10.05.2019 roku.
5.4 Losowania dokona osoba wskazana przez Komisję.
5.5 Po wylosowaniu każdego Kuponu, Komisja sprawdzi jego ważność oraz spełnienie przez
Uczestnika, właściciela wylosowanego Kuponu warunków Regulaminu loterii, w szczególności
spełnienie warunków Regulaminu określonych w puntach 2.1 oraz 3.2, a także niżej
opisanych warunków:
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pozostawanie członkiem SKOK,
oraz
brak opóźnień w spłacie wymagalnych składek ubezpieczenia powiązanych z jakimikolwiek
pożyczkami posiadanymi w SKOK
oraz
5.5.1

dla Kuponów za skorzystanie z Pożyczek objętych loterią:
- brak odstąpienia do dnia losowania od zawartej Umowy pożyczki w ramach uprawnień
przysługujących członkowi na podstawie przepisów Ustawy o kredycie konsumenckim

5.5.2

dla Kuponów za skorzystanie z Lokat objętych loterią:
- w dniu przeprowadzania losowania lokata musi widnieć jako aktywna (lokata nie może
być zerwana przed upływem terminu jej zapadalności) w systemie SKOKCOM.

5.5.3

dla Kuponów za skorzystanie z Ubezpieczeń grupowych na życie
- na dzień losowania ubezpieczenie musi być aktywne
- na dzień losowania brak zaległości w opłaceniu wszystkich wymagalnych składek na
ubezpieczenie
Wszystkie wymagalne na dzień losowania składki na ubezpieczenie to składki opłacone
w wysokości i terminach określonych w dokumentacji ubezpieczeniowej otrzymanej
przez członka SKOK w dniu zawarcia ubezpieczenia.

5.5.4

dla Kuponów za skorzystanie z Ubezpieczeń mieszkaniowych oferowanych przez
Saltus TUW
- na dzień losowania ubezpieczenie musi być aktywne
- na dzień losowania brak zaległości w opłaceniu wszystkich wymagalnych składek na
ubezpieczenie.
Wszystkie wymagalne na dzień losowania składki na ubezpieczenie to składki opłacone w
wysokości i terminach określonych w dokumentacji ubezpieczeniowej otrzymanej przez
członka SKOK w dniu zawarcia ubezpieczenia.

5.5.5

dla Kuponów za skorzystanie z Ubezpieczeń NNW oferowanych przez Saltus TUW
- na dzień losowania ubezpieczenie musi być aktywne
- na dzień losowania brak zaległości w opłaceniu wszystkich wymagalnych składek na
ubezpieczenie.
Wszystkie wymagalne na dzień losowania składki na ubezpieczenie to składki opłacone w
wysokości i terminach określonych w dokumentacji ubezpieczeniowej otrzymanej przez
członka SKOK w dniu zawarcia ubezpieczenia.

5.5.6

dla Kuponów za skorzystanie z Ubezpieczeń komunikacyjnych MTU/Ergo Hestia lub
Link4
- na dzień losowania ubezpieczenie musi być aktywne
- na dzień losowania brak zaległości w opłaceniu wszystkich wymagalnych składek na
ubezpieczenie.
Wszystkie wymagalne na dzień losowania składki na ubezpieczenie to składki opłacone w
wysokości i terminach określonych w dokumentacji ubezpieczeniowej otrzymanej przez
członka SKOK w dniu zawarcia ubezpieczenia.
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5.6 W przypadku stwierdzenia przez Komisję nieważności Kuponu lub niespełnienie przez
Uczestnika warunków Regulaminu loterii, kupon zostaje odłożony a Komisja zarządza dalsze
losowanie.
Kupon odrzucony zostaje załączony do Protokołu z losowania.
W przypadku, gdyby okazało się, iż wylosowany Zwycięzca nie spełnia warunków regulaminu
loterii, np. na Kuponie brakuje podpisu potwierdzającego prawidłowość danych,
potwierdzającego złożone wymagane oświadczenia i zgody, wylosowany Kupon podlega
odrzuceniu, natomiast Komisja przystępuje do kolejnego losowania w celu wyłonienia
Zwycięzcy danej nagrody.
5.7 Każdy Uczestnik loterii może zdobyć tylko jedną nagrodę w loterii.
5.8 Po zakończeniu losowania Komisja sporządzi protokół z jego przebiegu.
6. OGŁASZANIE WYNIKÓW LOSOWANIA i ODBIÓR NAGRÓD
6.1 Zwycięzcy loterii zostaną powiadomieni przez Organizatora o zdobyciu nagród listem
poleconym w ciągu 7 dni roboczych od daty losowania (decyduje data nadania listu). Lista
Zwycięzców (imię, nazwisko) zostanie zamieszczona w ciągu dwóch dni roboczych od daty
przeprowadzenia losowania na stronie www.skokziemirybnickiej.pl, a także na tablicach
ogłoszeń we wszystkich punktach kasowych SKOK Ziemi Rybnickiej. Dodatkowo Organizator
może poinformować Zwycięzców telefonicznie.
6.2 Organizator po uprzedniej pisemnej zgodzie Zwycięzców zastrzega sobie możliwość
opublikowania lub przedstawienia imion, nazwisk i zdjęć Zwycięzców na stronie internetowej
www.skokziemirybnickiej.pl oraz środkach masowego przekazu. Zwycięzcy nie są uprawnieni
do otrzymywania wynagrodzenia z powyższego tytułu. Wyrażenie powyższej zgody lub brak
wyrażenia tej zgody nie ma wpływu na przyznanie prawa do nagród.
6.3 Nagroda główna zostanie wydana Zwycięzcy w siedzibie Organizatora w terminie od dnia
21.05.2019 roku do dnia 25.06.2019 roku od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni
ustawowo wolnych od pracy w godzinach od 10.00 do 15.00.
Pozostałe nagrody Zwycięzcy mogą odbierać w terminie od dnia 21.05. 2019 roku do dnia
25.06.2019 roku od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w
najbliższych dla siebie punktach kasowych Organizatora w godzinach ich otwarcia.
6.4 Nagrody należy odbierać osobiście. Organizator loterii zweryfikuje dane osobowe na
podstawie dowodu tożsamości (dowód osobisty lub paszport) przedłożonego przez
Zwycięzcę.
6.5 Nagrody nie odebrane do dnia 25.06.2019 roku do godziny 15:00 przechodzą do dyspozycji
Organizatora loterii.
6.6 Wygrana w loterii, której wartość przekracza 2 280zł podlega opodatkowaniu podatkiem
zryczałtowanym w wysokości 10% wartości tej nagrody, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy
z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, tekst jednolity (Dz. U. z
2018 r., poz. 200). Przed wydaniem nagrody, której wartość brutto przekracza 2 280zł,
Organizator pobierze kwotę zryczałtowanego podatku zgodnie z art. 41 ust. 7 ustawy z dnia
26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, tekst jednolity (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 200), który następnie zostanie przekazany do właściwego urzędu skarbowego.
6.7 Na żądanie Zwycięzcy Organizator wystawia zaświadczenie o uzyskanej wygranej z
zachowaniem procedur i terminów określonych w art. 20 Ustawy o grach hazardowych.
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7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
7.1 Wszelkie reklamacje dotyczące loterii, należy zgłaszać w formie pisemnej - listem poleconym,
pocztą kurierską lub osobiście na adres Organizatora Loterii z dopiskiem „Reklamacja –
LOTERIA PROMOCYJNA NA 25- LECIE SKOK ZIEMI RYBNICKIEJ” najpóźniej do dnia
03.07.2019 r. decyduje data stempla pocztowego.
7.2 Reklamacje, które wpłyną do Organizatora po 15.07.2019 r. nie będą uwzględniane.
7.3 Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika oraz dokładny adres
Uczestnika, dokładnie określoną przyczynę reklamacji, datę i miejsce zdarzenia, którego
dotyczy reklamacja, nazwę Loterii promocyjnej oraz treść żądania.
7.4 Reklamacje są rozpatrywane w terminie 10 dni od daty otrzymania reklamacji. Odpowiedź na
reklamację wysyłana jest do Uczestnika loterii listem poleconym najpóźniej w dziesiątym
dniu od daty otrzymania reklamacji. Decyduje data nadania odpowiedzi na reklamację.
7.5 Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń we właściwym
sądzie.
7.6 Roszczenia związane z udziałem w Loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, w
którym roszczenie stało się wymagalne. Bieg terminu przedawnienia ulega zawieszeniu na
okres od wniesienia reklamacji do udzielenia odpowiedzi na reklamację. Roszczenia kierować
należy do właściwego sądu.
8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
8.1 Pełny regulamin loterii jest udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora loterii, w
punktach kasowych SKOK oraz umieszczony na stronie www.skokziemirybnickiej.pl w
terminie od 15.01.2019 r. do 26.07.2019 r.
8.2 Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzców Loterii jest
Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa Ziemi Rybnickiej w Czerwionce-Leszczynach
ul. 3-go Maja 1 A. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach
przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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).
8.3 Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można
skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: inspektor@skokziemryb.pl.
8.4 Dane Osobowe Uczestników Loterii przetwarzane będą na podstawie zgody zgodnie z RODO
art. 6 ust.1 lit.a, w celach przeprowadzenia Loterii, w szczególności dostarczenia nagród, w
celach rozliczeniowych, w celu wypełnienia obowiązków prawnych na podstawie RODO art.6
ust 1 lit c, w celu ustalenia dochodzenia i obrony przed potencjalnymi roszczeniami, które to
działania wykonywane są w prawnie uzasadnionym interesie SKOK na podstawie RODO art.6
ust.1 lit. f oraz opublikowania danych osobowych zwycięzców Loterii na tablicach
informacyjnych w Punktach Kasowych SKOK Ziemi Rybnickiej oraz na stronie internetowej
www.skokziemirybnickiej.pl.
8.5 Dane osobowe uczestników Loterii przetwarzane na potrzeby Loterii będą przechowywane
do zakończenia okresu postępowania reklamacyjnego w Loterii, przez okres niezbędny do
wypełnienia obowiązków prawnych a także czasu upływu terminu przedawnienia
potencjalnych roszczeń.
8.6 Podanie danych osobowych oraz wyrażenia zgody jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne
do udziału w Loterii.
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8.7 Uczestnik Loterii posiada prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo do przenoszenia danych.
8.8 Uczestnik Loterii ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa z zakresu
ochrony danych osobowych.
8.9 Odbiorcą danych osobowych Uczestników Loterii nie będą firmy zewnętrzne
8.10
Organizator oświadcza iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w
sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
8.11
Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte,
odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia
powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki, aby zapewnić
stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej,
kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko
naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i
wadze zagrożenia. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z
przetwarzaniem danych wynikające z:
- przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,
- utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,
- nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w
inny sposób przetwarzanych.
8.12
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagród przez
Zwycięzców z przyczyn od niego niezależnych, leżących po stronie Zwycięzców.
8.13
Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników loterii określone są wyłącznie w
niniejszym Regulaminie loterii oraz we właściwych przepisach prawa.
8.14
Regulamin loterii na pisemną prośbę Uczestnika loterii zostanie przesłany e-mailem
lub tradycyjną pocztą na wskazany przez niego adres.
8.15
W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, stosuje się powszechnie
obowiązujące przepisy prawa w tym: przepisy kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 19 listopada
2009 roku o grach hazardowych, przepisy rozporządzenia 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 oraz zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (Dz.U.2018 poz.1000).

Organizator
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