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Załącznik nr 1 
do Uchwały Zarządu Banku nr 7/05/17 

z dnia 22.05.2017 r. 

 
Regulamin promocji 

„Rachunek bankowy z nagrodami” 

§1 

1. Bank – Bank Spółdzielczy w Cycowie, 

2. Centrala – siedziba Banku Spółdzielczego w Cycowie, przy. ul. Chełmskiej 14, 21-070 Cyców  

2.Placówka sprzedażowa – Oddział, Wydział Obsługi Klienta , Filia, Punkt Obsługi Klienta 

3. Uczestnik promocji -osoba fizyczna , która zawarła z Bankiem umowę rachunku oszczędnościowo-

rozliczeniowego, umowę rachunku rozliczeniowego bieżącego lub pomocniczego,  

4. Rachunek - rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, rachunek rozliczeniowy bieżący lub 

pomocniczy. 

§2 

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem promocji jest Bank Spółdzielczy w Cycowie zwany dalej „Bankiem”. 

2. Czas trwania promocji to okres od 01 czerwca 2017 r. do 30 czerwca 2017 r. 

3. Celem promocji jest rozwój oferty rachunków bankowych prowadzonych przez Bank 

Spółdzielczego w Cycowie. 

4. Udział w Promocji „Rachunek z nagrodami” jest dobrowolny.  

5. Uczestnikami promocji mogą być osoby, które ukończyły 18 lat , zamieszkują na terenie 

województwa lubelskiego i  zaakceptowały niniejszy Regulamin. Akceptacją regulaminu jest 

wypełnienie i złożenie karty promocyjnej. 

6. Uczestnikiem promocji nie mogą być Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu Banku, Pracownicy 

Banku oraz osoby z nimi spokrewnione tj. małżonkowie lub dzieci oraz Klienci posiadający                    

w Banku rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy lub rachunek bieżący, którzy zawarli umowę                              

o jego prowadzenie w okresie do 31 maja 2017 r.  

7.  Udział w promocji następuje wyłącznie poprzez wypełnienie karty promocyjnej, której wzór 

stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

8. Zadaniem uczestnika promocji jest:  

1)  otwarcie rachunku w Placówce Sprzedażowej Banku Spółdzielczego w Cycowie w okresie od 

01 czerwca 2017 r. do 30 czerwca 2017 r.  

2)  dokonanie co najmniej  jednego wpływu na rachunek  do dnia 25. 08.2017 r.  

9. Uczestnik promocji może złożyć tylko jedną kartę promocyjną. 

10. Dyrektorzy Placówek Sprzedażowych zobowiązani są przesłać do Centrali Banku oryginały kart 

promocyjnych w terminie do 28 sierpnia 2017 r. 

11. Zwycięzcą nagrody głównej promocji będzie pierwszy losowo wybrany Uczestnik promocji. 

12. Losowanie i ogłoszenie wyników promocji nastąpi w Centrali Banku Spółdzielczego                      

w Cycowie przy ul. Chełmskiej 14, 21-070 Cyców w dniu 30 sierpnia o godzinie 10:00. 
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13. Losowanie odbywa się w obecności wszystkich Członków Komisji.  

14. Nagrodą główną promocji jest nagroda  rzeczowa iPadAir firmy Apple model A1475                          

o wartości rynkowej 1.100,00  zł brutto (słownie: jeden tysiąc sto złotych) wraz z nagrodą 

pieniężną w wysokości 110 zł brutto (słownie: sto dziesięć złotych). 

15. Bank przewiduje nagrody rzeczowe o wartości do 100 zł brutto dla kolejnych losowo 

wybranych 3 Uczestników promocji.  

16. Dyrektor Placówki Sprzedażowej zobowiązany jest powiadomić zwycięzców promocji                          

w terminie do 3 dni od dnia losowania i umożliwić odebranie nagrody w terminie do 30 dni 

od dnia ogłoszenia wyników. 

17. Przy odbiorze nagrody celem prawidłowej identyfikacji zwycięzca promocji powinien  

przedstawić dokument potwierdzający jego tożsamość i złożyć podpis na protokole odbioru 

nagrody zgodnie z kartą wzorów i podpisów. 

18. Bank zastrzega sobie prawo zmiany godziny ogłoszenia wyników promocji. 

19. Kwota nagrody pieniężnej w wysokości 110,00 zł brutto, o której mowa w ust. 14 zostanie 

przeznaczona na zapłatę przez Zwycięzcę  10%-ego zryczałtowanego podatku dochodowego 

od osób fizycznych zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób 

fizycznych  z dnia 26 lipca 1991 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 z późn. zm.). 

20. Podatek o którym mowa w pkt.19 zostanie przez Bank  odprowadzony do Urzędu 

Skarbowego właściwego dla Banku.  

§3 

Komisja 

1. Zadaniem Komisji jest ustalenie wyników promocji oraz wylosowanie Zwycięzców, którzy 

otrzymają nagrodę główną lub nagrody pocieszenia.  

2. W skład Komisji, powołanej przez  Zarząd Banku wchodzą Pracownicy Banku. 

3. Komisja może liczyć od 2 do 3 osób. 

4.Przed przystąpieniem do losowania Komisja dokona weryfikacji wszystkich kart promocyjnych 

przesłanych przez poszczególne Placówki Sprzedażowe Banku, a następnie umieszcza w pojemniku 

do losowania.  

5. Komisja sporządza protokół wyników losowania na którym umieszcza nazwiska 4 kolejno 

wylosowanych uczestników promocji, którzy prawidłowo wypełnili kartę promocyjną, z zachowaniem 

wymogu o którym mowa w § 2 ust. 5, 6 i 8 Regulaminu. 

6. W dniu losowania kopia protokołu, o którym mowa w §3 ust. 5 zostaje wysłana w wersji 

elektronicznej do Dyrektorów Placówek Sprzedażowych Banku. 

§4 

Przetwarzanie danych osobowych 

1. Dane osobowe Uczestników promocji będą przetwarzane wyłącznie na zasadach określonych w 

niniejszym Regulaminie, w szczególności w celu przekazania Zwycięzcom nagród promocyjnych. Dane 

osobowe ww. osób przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie 

danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).  

2. Administratorem danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Cycowie adres: ul. Chełmska 14,                   

21-070 Cyców, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
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prowadzonym przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział 

Gospodarczy KRS 0000119471, Numer identyfikacji podatkowej NIP 5650004324, REGON 000500659.  

3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do wzięcia udziału w 

promocji. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo do wglądu do swoich danych oraz 

możliwość ich poprawiania lub żądania ich usunięcia, przy czym brak przekazania danych osobowych 

uniemożliwia przekazanie przyrzeczonych w Promocji nagród. 

§5 

Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy Regulamin jest dostępny do wglądu w siedzibie Banku w Cycowie ul. Chełmska 14,  na 

stronie internetowej Banku tj. www.bscycow.pl. oraz we wszystkich Placówkach sprzedażowych 

Banku. 

 2. Oddając wypełnioną Kartę promocyjną Uczestnik Promocji oświadcza, że zapoznał się z treścią 

niniejszego Regulaminu oraz, że  zamieszkuje na terenie województwa lubelskiego.  

3. Karty promocyjne oraz dane osobowe Uczestników Promocji zostaną wykorzystane wyłącznie do 

celów określonych niniejszym Regulaminem.  

4. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego 

prawa, w tym Kodeksu Cywilnego. 

 

         Zarząd Banku Spółdzielczego  
          w Cycowie  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bscycow.pl/
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Załącznik nr 1  
do Regulaminu promocji 

„Rachunek bankowy z nagrodami” 

 

Karta promocyjna 

Imię…………………………………………………………………...……….. 
 
Nazwisko …………………………………………………….………..….... 
 
Adres zamieszkania………………………………..….…………….……. 
 
Data zawarcia umowy rachunku w Banku Spółdzielczym w Cycowie Oddział w* …………………………….. 
nr rachunku bankowego……………………………………………………………………………………….…..…………….………..  
 
Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem promocji „Rachunek bankowy z nagrodami”. Wyrażam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych dla potrzeb realizacji promocji zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997r. (Dz. U. z 
2016 r. poz.922) 
*niepotrzebne skreślić 
 
 
                                                                                                 ...............……...……….......................................……… 
podpis uczestnika promocji 

 

  


