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Regulamin Promocji   

„Kredyt Świąteczny z nagrodami"  

 

I. Organizator i czas trwania Promocji 

1. Organizatorem Promocji „Kredyt Świąteczny z nagrodami", zwanej dalej „Promocją”, jest 

Bank Spółdzielczy w Więcborku z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim, Plac Wolności 21, 

KRS nr 0000029686, NIP 558-000-13-77, Regon: 000495177, zwany dalej 

„Organizatorem” lub „Bankiem”. 

2. Promocja trwa od 17.11.2022 r. do 28.02.2023 r. 

II. Warunki i zasady uczestnictwa w Promocji 

1. Przedmiotem Promocji jest wydawanie nagród do umowy o kredyt gotówkowy, pod 

warunkiem spełnienia warunków zawartych w niniejszym Regulaminie. 

2. W Promocji może wziąć udział osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do 

czynności prawnych, zwana dalej „Klientem”. 

3. Warunkiem skorzystania z Promocji jest spełnienie łącznie przez Klienta poniższych 

warunków: 

a) zawarcie umowy o kredyt gotówkowy w Placówce Banku w okresie trwania Promocji, 

tj. od 17.11.2022 r. do 28.02.2023 r. na okres kredytowania minimum 11 miesięcy, 

b) zapoznanie się z Regulaminem Promocji oraz podpisanie Oświadczenia 

o przystąpieniu do Promocji i otrzymaniu nagrody, 

c) Klient nie otrzymał jeszcze nagrody w ramach Promocji, z tytułu innego kredytu 

gotówkowego, 

d) niedokonanie wcześniejszej częściowej lub całkowitej spłaty kredytu udzielonego  

w ramach Promocji, 

e) nieodstąpienie od umowy kredytowej, kredytu udzielonego w ramach Promocji.  

4. W ramach Promocji jeden kredytobiorca, rozumiany również jako wszyscy 

współkredytobiorcy, może otrzymać tylko jedną nagrodę, niezależnie od ilości zawartych 

umów o Kredyt Świąteczny z nagrodami. 

5. Klient, który spełni warunki wskazane w ust. 3 ma prawo wyboru jednej nagrody z puli, 

zależnej od całkowitej kwoty udzielonego kredytu: 

a) w przypadku gdy całkowita kwota kredytu wynosi mniej niż 5 tys. zł pula nagród 

obejmuje:  

1) koc firmy Eurofirany 150 x 200 o wartości 54,00 zł brutto,  

2) kubek termiczny firmy Kamille 380 ml o wartości 33,89 zł brutto,  

3) powerbank GOTZE & JENSEN 10000mAh o wartości 69,99 zł brutto,  

4) bon zakupowy o wartości 50 zł do sieci sklepów DINO Polska S.A. 

b) w przypadku gdy całkowita kwota kredytu wynosi co najmniej 5 tys. zł pula nagród 

obejmuje przedmioty wskazane w podpunkcie a) oraz dodatkowo: 

1)  głośnik bezprzewodowy JBL GO Essential o wartości 123,00 zł brutto, 
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2)  bon zakupowy o wartości 100 zł do sieci sklepów DINO Polska S.A. 

6. Liczba nagród jest ograniczona, co może skutkować ograniczeniem możliwości wyboru  

w ramach w/w pul. 

7. Klientowi nie przysługuje możliwość wyboru szczególnych właściwości nagrody,  

w szczególności koloru. 

8. Nagrody nie podlegają wymianie na ich równowartość pieniężną ani na inne produkty.  

9. W przypadku: 

a) odstąpienia od umowy o kredyt lub 

b) złożenia dyspozycji częściowej lub całkowitej wcześniejszej spłaty kredytu przed 

upływem 12 miesięcy, 

Bankowi przysługuje rekompensata z tytułu niedotrzymania warunków Promocji  

w kwocie równej wartości wydanej Klientowi nagrody wskazanej w ust. 5. Rekompensata 

pobierana jest przez Bank z pierwszej płatności przeznaczonej na wcześniejszą spłatę 

kredytu, przed wszystkimi innymi płatnościami z tego tytułu. 

10. Do zawartej umowy o kredyt może być wydana tylko jedna nagroda bez względu na 

liczbę kredytobiorców.  

11. Każdy Klient może zawrzeć tylko jedną umowę kredytową, do której zostanie wydana 

nagroda. 

12. Organizator zastrzega, że w przypadku braku nagrody wskazanej przez Klienta  

w Placówce, Klient spełniający warunki Promocji może odebrać nagrodę w innym 

terminie do wyczerpania zapasu nagród, przy czym musi odebrać nagrodę osobiście we 

wskazanej przez siebie Placówce Banku po uzgodnieniu z Organizatorem terminu 

odbioru.  

13. W przypadku wyczerpania zapasów danej nagrody, Klient musi wybrać inną nagrodę 

dostępną w chwili podpisywania umowy kredytowej lub w późniejszym terminie. 

14. Odbiór nagród musi nastąpić nie później niż do dnia 31.03.2023 r. Nieodebranie nagrody 

w terminie oznacza rezygnację z nagrody.  

15. Warunkiem odbioru nagrody w sytuacji o której mowa w ust. 12. jest okazanie przez 

Klienta dokumentu potwierdzającego tożsamość.  

16. Warunkiem odbioru nagrody jest wypełnienie i podpisanie przez Klienta oświadczenia 

stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu. 

17. Rynkowa wartość nagród, jakie Uczestnik może otrzymać w ramach Promocji, 

jednorazowo nie przekroczy równowartości 200 zł (słownie: dwieście złotych). Nagrody 

w Promocji są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 

21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 

fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r., poz. 1128  z późn. zm.). 

III. Postanowienia końcowe 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Bank Spółdzielczy 

w Więcborku, Plac Wolności 21, 89-400 Sępólno Krajeńskie. Informacja odnośnie 

przetwarzania danych osobowych na potrzeby Promocji została przedstawiona  

w załączniku nr 2 do Regulaminu. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na 
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potrzeby rozpatrzenia wniosku o kredyt oraz udzielenia kredytu jest dostępna  

w placówkach Banku oraz na stronie internetowej www.bswiecbork.pl. 

2. Prawo do składania reklamacji w zakresie niezgodności przeprowadzenia Promocji 

z niniejszym Regulaminem przysługuje każdemu Uczestnikowi w ciągu 30 dni od daty 

podpisania umowy o kredyt. 

3. Reklamacja dopuszczalna jest wyłącznie w formie pisemnej skierowanej na adres 

Organizatora – Banku Spółdzielczego w Więcborku, Plac Wolności 21, 89-400 Sępólno 

Krajeńskie. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 20 dni od jej 

otrzymania.  

4. Skorzystanie z Promocji oznacza akceptację zasad zawartych w niniejszym Regulaminie. 

5. Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Promocji i jest 

udostępniony wszystkim potencjalnym Uczestnikom Promocji w placówkach Banku 

Spółdzielczego w Więcborku, Plac Wolności 21, 89-400 Sępólno Krajeńskie oraz na 

stronie internetowej Banku. 
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załącznik nr 1 

do Regulaminu Promocji  

„Kredyt Świąteczny z nagrodami” 

 

 

Pieczęć placówki 

 

Oświadczenie 

Oświadczam, że zapoznałem się oraz akceptuję zasady zawarte w Regulaminie Promocji ,, Kredyt 

Świąteczny z nagrodami”.  

 

podpisy wszystkich kredytobiorców: 

        ……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

Oświadczam, że odebrałem nagrodę w postaci*: 

□ koc firmy Eurofirany 150 x 200,  

□ kubek termiczny firmy Kamille 380 ml,  

□ powerbank GOTZE & JENSEN 10000mAh,  

□ głośnik bezprzewodowy JBL GO Essential, 

□ bon zakupowy do sklepów DINO Polska S.A. o wartości 50 zł, 

□ bon zakupowy do sklepów DINO Polska S.A. o wartości 100 zł. 

W przypadku niedotrzymania warunków Promocji o których mowa w Regulaminie zobowiązuje się 

do zrekompensowania Bankowi wartości nagrody na zasadach opisanych w Regulaminie. 

miejscowość, data i podpis odbierającego: 

……………………………………………… 

 

 

 

* zaznaczyć odpowiednie 
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załącznik nr 2 

do Regulaminu Promocji  

„Kredyt Świąteczny z nagrodami” 

 

INFORMACJA  O  PRZETWARZANIU  DANYCH  OSOBOWYCH 

 

I. Administrator danych 

Administratorem Pani\Pana danych jest Bank Spółdzielczy w Więcborku z siedzibą w Sępólnie 

Krajeńskim, Plac Wolności 21, 89-400 Sępólno Krajeńskie, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym 

w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  

KRS 0000029686, NIP 558-000-13-77, REGON 000495177, telefon: +48 52 328-04-00,  

email: bswiecbork@bswiecbork.pl, zwany dalej „Bankiem”. 

II. Inspektor Ochrony Danych 

W Banku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez 

adres poczty elektronicznej: iod@bswiecbork.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. 

III. Kategorie danych osobowych 

Bank będzie przetwarzać następujące dane osobowe: imię i nazwisko. Dodatkowo po odbiorze 

nagrody w celu realizacji obowiązków podatkowych Bank przetwarzać będzie Pani/Pana adres 

zamieszkania oraz numer dokumentu tożsamości. 

IV. Cele przetwarzania danych osobowych 

Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia Promocji „Kredyt Świąteczny z nagrodami”, 

w tym sprawdzenia spełnienia warunków i wręczenia nagrody oraz związanym z tym realizacją 

obowiązków podatkowych.  

V. Informacja o okresach przetwarzania danych osobowych 

Bank będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe: 

1) w celu przeprowadzenia Promocji – do 30 dni od czasu wręczenia nagrody, 

2) w zakresie ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi 

roszczeniami – do momentu przedawnienia potencjalnych roszczeń. 

Dla celów realizacji obowiązków podatkowych dane osobowe będą przechowywane przez okres 

wymagany przepisami prawa. 

VI. Informacja o odbiorcach danych osobowych 

Dane są przeznaczone dla Banku i nie będą przekazywane innym odbiorcom. 

VII. Prawa osoby, której dane dotyczą 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania ich 

sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania.  

Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie 

Rozporządzenia Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, 

że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. 
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