
§ 1. Informacje ogólne 
 

1. Organizatorem Konkursu jest Bank Spółdzielczy w Kobierzycach, zwany dalej 
organizatorem konkursu.  

2. Regulamin (dalej: „Regulamin konkursu”) stanowi podstawę Konkursu 

prowadzonego na koncie na platformie Facebook dla Bank Spółdzielczy w 
Kobierzycach, dostępnym pod adresem: 

https://www.facebook.com/BankSpoldzielczywKobierzycach 
3. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją postanowień 

Regulaminu konkursu. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do 

przestrzegania zasad zawartych w Regulaminie konkursu. 
4. Konkurs nie podlega przepisom Ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach 

hazardowych (Dz. U. z 2018 roku, poz. 165 z późn. zm.). 
 

§2. Zasady uczestnictwa w Konkursie 
 

1. Konkurs skierowany jest do osób fizycznych, pełnoletnich mieszkających  

w Polsce.  
2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy oraz współpracownicy firmy 

będącej Organizatorem konkursu. 

3. Udział w Konkursie i związane z nim udostępnienie danych osobowych przez 
Uczestnika jest całkowicie dobrowolne. Udział jest bezpłatny. 

4. Konkurs trwa od 12.02.2021 do 16.02.2021 do godz. 23:59 czasu polskiego. 
5. Konkurs prowadzony jest za pośrednictwem publicznego konta 

społecznościowego na platformie Facebook. 

 
§3. Warunkiem udziału w konkursie jest: 

1. Posiadanie konta osobowego w serwisie społecznościowym Facebook. 
2. Wykonanie zadania pod postacią polubienia strony Bank Spółdzielczy w 

Kobierzycach na Facebooku oraz napisania w komentarzu o jakich 

walentynkach marzysz. 
3. Każdy uczestnik może przygotować tylko jedno zadanie. 

 
 



§4. Rozstrzygnięcie konkursu 
1. Organizator konkursu wyłoni jury konkursowe, które rozstrzygać będzie  

o wygranej pięciu uczestników. 
2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 3 dni roboczych po zakończeniu 

Konkursu. 

3. Informacja o zwycięzcy pojawi się w publicznym poście na profilu firmy Bank 
Spółdzielczy w Kobierzycach, zaś zwycięzcy zostaną publicznie ujawnieni. 

4. Zwycięzcy otrzymają również wiadomość prywatną, w które Organizator 
konkursu poprosi o przekazanie danych adresowych oraz mailowych do 

przekazania nagrody, która nastąpi nie później niż 7 dni roboczych po 

ogłoszeniu wyników Konkursu. 
5. Zwycięzca w ramach nagrody otrzyma kubki lub filiżanki dla dwojga. 

6. Zwycięzca może odmówić przekazania mu nagrody. 
7. Nagroda nie może zostać wymieniona na żaden inny ekwiwalent. 

 

§ 5. Prawa autorskie 
1. Uczestnicy Konkursu oświadczają, że ich zadania konkursowe są oryginalne 

oraz nigdy wcześniej niepublikowane w sieci, prasie oraz w innych środkach 
masowego przekazu. 

2. Uczestnicy konkursu oświadczają, że nie kopiują innych pomysłów. 

 
§ 6. Uprawnienia Organizatora 

1. Organizator konkursu może wykluczyć z niego osoby, które nadużywają 
możliwości platformy Facebook, startując w konkursie wielokrotnie  

z wykorzystaniem wielu kont, będących w rzeczywistości zarządzanymi przez 

jedną osobę. 
2. Organizator konkursu może wykluczyć z konkursu osoby, które nie stosują się 

do Regulaminu konkursu związanego z prawem autorskim. 
3. Organizator konkursu może wykluczyć z konkursu osoby, które kopiują 

pomysły innych uczestników, wprowadzając do swojego zadania jedynie 

drobne zmiany. 
 

 
§ 7. Przetwarzanie danych osobowych 



1. Dane osobowe Uczestników Konkursu przetwarzane są zgodnie z 
Rozporządzeniem 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 (dalej „RODO”). 

 
§ 8. Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy Regulamin konkursu dostępny będzie w siedzibie Organizatora 
konkursu oraz na profilu Organizatora konkursu w serwisie społecznościowym 

Facebook. 

2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu 
konkursu w sytuacji, gdy konieczność zmiany wynika z przyczyn niezależnych 

od Organizatora konkursu. 
3. Informacja o zmianach zostanie opublikowana w taki sposób, w jaki był 

ogłaszany Regulamin konkursu. 

4. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik potwierdza zapoznanie się 
z Regulaminem konkursu, spełnienie wszystkich warunków wskazanych  

w treści Regulaminu konkursu oraz wyraża zgoda na udział w Konkursie  
na zasadach określonych w Regulaminie konkursu. 

5. W wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie 

konkursu, zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa powszechnie 
obowiązującego. 


