Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 36/07/2019
Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej
z dnia 29 lipca 2019r.

REGULAMIN PROMOCJI
„Premia za otwarcie konta”
§ 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE - DEFINICJE
1. Zwrotom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie:
1) Organizator - organizatorem Promocji „Premia za otwarcie konta” jest Bank Spółdzielczy
w Limanowej, z siedzibą w Limanowej, Rynek 7, 34-600 Limanowa, zarejestrowany pod
nr KRS 0000081900 przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON 000499330, NIP 737-00-05–743.
2) Bank - Bank Spółdzielczy w Limanowej, z siedzibą w Limanowej, Rynek 7, 34-600 Limanowa,
zarejestrowany pod nr KRS 0000081900 przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia
w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON 000499330,
NIP 737-00-05–743.
3) Regulamin – niniejszy regulamin Promocji „Premia za otwarcie konta”.
4) Uczestnik – uczestnik Promocji – osoba fizyczna biorąca udział w Promocji „Premia za
otwarcie konta”, spełniająca warunki, o których mowa w § 3 Regulaminu.
5) Karta – karta płatnicza debetowa wydana do konta, o której mowa w art. 2 pkt. 15a ustawy
o usługach płatniczych, jeżeli kwota każdej transakcji dokonanej przy użyciu kary obciąża
saldo rachunku płatniczego płatnika (Uczestnika).
6) Premia – premia pieniężna w wysokości 50 zł wypłacana przelewem na rachunek otwarty
w ramach Promocji, przyznawana Uczestnikowi w przypadku spełnienia warunków, o którym
mowa w § 4 Regulaminu.
7) Umowa o prowadzenie rachunku – umowa dotycząca otwierania i prowadzenia rachunku
dla osób fizycznych: juniorKonto lub kontoMłodych, zawarta miedzy Bankiem a Uczestnikiem
w wyniku wzięcia udziału w Promocji przez Uczestnika.
8) Rachunek – juniorKonto lub kontoMłodych
9) juniorKonto – rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy dla osób fizycznych w wieku od 13
do 18 lat oferowany przez Bank
10) kontoMłodych - rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy dla osób fizycznych w wieku od
18 do 26 lat oferowany przez Bank
11) eBankNet – system bankowości elektronicznej Banku, czyli usługi polegającej na dostępie
do rachunku płatniczego przez Internet.
12) Transakcje bezgotówkowe - bezgotówkowe transakcje zakupu w punkcie handlowousługowym (płatność kartą za zakupy w sklepie) lub przez Internet, w tym przelewy
inicjowane przez Uczestnika, zaksięgowane przez Bank na Koncie.
2. Promocja „Premia za otwarcie konta” odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2.
CZAS TRWANIA PROMOCJI
1. Do Promocji Uczestnik może przystąpić w okresie od 15.09.2019r. do 15.11.2019r.
2. Promocja trwa w okresie od 15.09.2019r. do 31.12.2019r.
3. Dzień 31.12.2019r. jest ostatnim, w którym może być wypłacona Uczestnikowi premia.

§ 3.
UCZESTNIK PROMOCJI
1. Uczestnikiem Promocji może być:
1) osoba fizyczna w wieku od 13 do 26 lat będąca obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej,
posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Osoby, które posiadają
ograniczoną zdolność do czynności prawnych, w tym osoby, które ukończyły 13 lat, a nie
ukończyły lat 18, mogą wziąć udział w Promocji za pisemną zgodą przedstawiciela ustawowego
lub opiekuna prawnego.
2) osoba, która na dzień rozpoczęcia Promocji nie posiada rachunku w Banku, nie jest
współposiadaczem rachunku w Banku, a także nie był Klientem Banku w okresie ostatnich
3 miesięcy.
3) osoba, która zaakceptuje Regulamin.
2. Zgoda przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, o której mowa w ust. 1 powyżej,
w przypadku Uczestników posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnych, powinna
obejmować również zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu, w tym w szczególności na
przetwarzanie danych osobowych Uczestnika.
3. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy, członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej
Organizatora.
4. Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie
lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowani.

§ 4.
ZASADY PRZYZNAWANIA PREMII
1. Uczestnik uzyska prawo do Premii, jeśli spełni łącznie następujące warunki:
1) w okresie od 15.09.2019r. do 15.11.2019 r. zawrze z Bankiem umowę o otwarcie rachunku
o nazwie: juniorKonto lub kontoMłodych wraz z Kartą,
2) wyrazi zgodę na przetwarzanie przez Bank jego danych osobowych dla celów marketingowych,
3) aktywuje usługę bankowości elektronicznej
4) do końca pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego po miesiącu, w którym Uczestnik
przystąpił do Promocji, spełni następujące warunki:
a) dokona co najmniej trzech transakcji bezgotówkowych Kartą wydaną do Konta
b) w systemie bankowości elektronicznej wykona co najmniej jeden przelew zewnętrzny,
który nie zostanie anulowany.
2. Premia wypłacana jest w kolejnym miesiącu kalendarzowym, po którym Uczestnik spełni
wszystkie warunki określone ust. 1, np. jeżeli Uczestnik spełni warunki Promocji w miesiącu
wrzesień, premia zostanie wypłacona do końca października.
3. Uczestnik może otrzymać tylko jedną Premię w okresie Promocji.
4. Prawo do Premii nie może być przez Uczestników zamieniane na inne świadczenia, a także
Uczestnik nie może wskazać innego rachunku do wypłaty Premii (swojego bądź innej osoby) niż
numer Konta otwartego w ramach Promocji.

§5
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych Uczestnika zebranych do celów Promocji jest Bank
Spółdzielczy w Limanowej z siedzibą przy ul. Rynek 7, 34-600 Limanowa, zwany dalej „Bankiem”.
Kontakt z administratorem możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: bank@bs.limanowa.pl
lub pisemnie na adres siedziby administratora. We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych

osobowych Uczestnik może kontaktować się z wyznaczonym przez administratora Inspektorem
Ochrony Danych poprzez adres e-mail: iod@bs.limanowa.pl, pod numerem telefonu 18 333 72 10
lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany powyżej.
2. Administrator informuje, że przetwarza dane osobowe Uczestnika (tj. imię i nazwisko, adres
zamieszkania, informacje o umowie zawartej z Bankiem Spółdzielczym w Limanowej) wyłącznie
w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Promocji, zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym
o dalej „RODO”) oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r.
poz. 1000, 1669).
3. Administrator będzie przetwarzać dane Uczestnika w celu:
a) przeprowadzenia Promocji (podstawa z art. 6 ust 1 lit. a RODO):
b) wypełnienia spoczywających na Banku Spółdzielczym w Limanowej obowiązków prawnych
związanych z prowadzoną działalnością (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);
c) ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
4. Dane Uczestnika mogą być udostępniane m.in. podmiotom i organom, którym Bank jest
zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie
obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom oraz organom uprawnionym do otrzymania
od Banku danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na
podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
5. Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celów ich
przetwarzania, tj.:
a) w zakresie przeprowadzenia Promocji – przez okres 5 lat, liczony od zakończenia Promocji, o ile
nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
b) w zakresie wypełniania spoczywających na Banku Spółdzielczym w Limanowej obowiązków
prawnych związanych z prowadzoną działalnością – do czasu wypełnienia tych obowiązków
przez administratora,
c) w zakresie ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – w okresie koniecznym dla obrony tych
roszczeń w zakresie przewidzianym przez przepisy prawa.
6. W zakresie, w jakim administrator przetwarza dane osobowe Uczestnika wyłącznie na podstawie
jego zgody, Uczestnik ma prawo w dowolnym momencie wycofać tę zgodę. Cofnięcie zgody nie
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
wycofaniem.
7. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem
uczestnictwa w Promocji.
8. Administrator nie będzie podejmował decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym
przetwarzaniu danych osobowych Uczestnika.
9. Uczestnikowi przysługuje prawo do:
a) uzyskania potwierdzenia, czy dane są przetwarzane przez administratora, a także prawo dostępu
do treści danych,
b) sprostowania oraz uzupełnienia danych,
c) usunięcia danych,
d) ograniczenia przetwarzania danych,
e) przenoszenia danych,
f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
10. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną
danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 6.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Promocje polegające na sprzedaży premiowej Kont organizowane przez Bank nie podlegają
łączeniu, chyba, że regulamin danej Promocji stanowi inaczej.
2. W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu, w tym dotyczących reklamacji,
stosuje się postanowienia „Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków dla klientów
indywidualnych w Banku” oraz obowiązujące przepisy prawa.
3. Treść Regulaminu dostępna jest w placówkach, na stronie Banku www.bs.limanowa.pl
4. Uzyskana Premia stanowić będzie przychód Uczestnika zwolniony z opodatkowania na podstawie
art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
(Dz.U. z 2018 r. poz. 200 j.t. z późn. zm.).

