
 

 

 

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ I KONKURSU 

pod nazwą 

„EKO fortuna” 
 

                          Definicje   

Użytym w treści niniejszego regulaminu zwrotom i pojęciom przyznaje się znaczenie 

wskazane poniżej: 

 

1. „Organizator” – spółka pod firmą OS3 spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością, z siedzibą w Rybniku, o adresie: 44-200 Rybnik, ul. Żorska 14 

lok. 209, (adres korespondencyjny: Aleja Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa), 

wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS: 0000203860, będąca podatnikiem podatku od towarów i usług, 

posiadająca NIP 642-21-59-795, REGON: 273202309, o kapitale zakładowym w 

wysokości 404 000 złotych, organizująca Konkurs na zlecenie Zlecającego.  

2. „Zlecający” – Bank Polskiej Spółdzielczości Spółka Akcyjna, z siedzibą w 

Warszawie, o adresie: 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska  81, wpisany do Rejestru 

Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sadowego, pod numerem KRS: 0000069229, NIP: 896-00-01-959, o kapitale 

zakładowym w wysokości 438.025.241 złotych, w pełni wpłacony, zamiennie 

zwany w treści Regulaminu „Bank BPS”. 

3. „Regulamin” – niniejszy Regulamin, wiążący dla Organizatora oraz Uczestników 

Akcji i Konkursu, reguluje zasady i warunki Akcji oraz Konkursu, w szczególności 

określając warunki uczestnictwa w Akcji/Konkursie, prawa i obowiązki 

Organizatora oraz prawa i obowiązki Uczestników w związku z ich udziałem w 

Akcji lub w Konkursie. 

4. „Akcja Promocyjna” lub zamiennie "Akcja" – Akcja opisana niniejszym 

Regulaminem, promująca umowę o kredyt gotówkowy – Promowany Produkt - 

oferowany w Bankach Spółdzielczych zrzeszonych w Grupie BPS oraz w Banku 

BPS. 

5. „Grupa BPS” - Banki Spółdzielcze wskazane na liście udostępnionej pod 

adresem: https://www.bankbps.pl/o-grupie-bps/zrzeszone-banki-spoldzielcze 

oraz Bank BPS (Zlecający). 

6. „Promowany Produkt” – kredyt gotówkowy  udzielany w Bankach Spółdzielczych 

z Grupy BPS oraz w Banku BPS w okresie od 01.10.2020 r. do 31.12.2020r., z 

którego minimum 20% środków przeznaczonych jest na cele ekologiczne, 

polegające na zakupie towarów i urządzeń ekologicznych typu: 

 okien i drzwi zewnętrznych, które podnoszą efektywność energetyczną, 

 materiałów do ocieplenia stropu piwnicy, podłogi, ścian zewnętrznych, 

dachu, stropu, 

 odnawialnych źródeł energii, takich jak: kolektory słoneczne, ogniwa 

fotowoltaiczne, pompy ciepła, przydomowe wiatraki, wentylacja z 

odzyskiem ciepła, przydomowe elektrownie wodne, urządzenia, które 

korzystają z biomasy, 

 domowych stacji uzdatniania wody z ujęć własnych, 

 systemu odzysku wody deszczowej i inne inwestycje z zakresu ochrony 

wód, 

 przydomowych oczyszczalni ścieków, 

 kotłów centralnego ogrzewania spełniających wymagania klasy 5 

według normy PN- EN 303–5:2012, 

 ekoarmatury, elektrooszczędnego sprzętu AGD,  



 

 

 rowerów i innego sprzętu sportowego, 

 samochodów osobowych z napędem elektrycznym, 

 innych materiałów i urządzeń uznanych przez Bank za rozwiązania i 

inwestycje ekologiczne, 

 cel dowolny pod warunkiem, że minimum 20% kwoty kredytu zostanie 

przeznaczone na cele ekologiczne (udokumentowane fakturami). 

7. „Umowa kredytowa” – zawarta przez Uczestnika z bankiem z Grupy BPS umowa 

o kredyt – Promowany Produkt - na kwotę co najmniej 5.000,00 zł (pięć tysięcy 

złotych). 

8. „Strona”- zamieszczona w Internecie pod domeną 

http://www.ekofortuna.mojbank.pl/ strona internetowa (landing page). 

9. „Uczestnik Akcji” - użytkownik sieci Internet, który dokonał prawidłowego i 

skutecznego zgłoszenia swojego uczestnictwa w Akcji, spełniający warunki 

uprawniające do uczestnictwa w Akcji, opisane treścią Regulaminu, w 

szczególności w § 4 Regulaminu. 

10. „Nagroda w Akcji” – przewidziane w Akcji Nagrody, opisane w § 7 Regulaminu. 

11. „Konkurs” – Konkurs opisany niniejszym Regulaminem, organizowany przez 

Organizatora na zlecenie Zlecającego, w okresie i na warunkach opisanych w 

treści Regulaminu. 

12. „Uczestnik Konkursu” – Uczestnik Akcji, który dokonał prawidłowego i 

skutecznego zgłoszenia swojego uczestnictwa w Konkursie, spełniający warunki 

uprawniające do uczestnictwa w Konkursie, opisane treścią Regulaminu, 

w szczególności w § 4 Regulaminu. 

13. „Zadanie Konkursowe” – udzielenie przez Uczestnika Konkursu odpowiedzi na 

pytanie konkursowe, sprecyzowane w treści postanowień § 10 Regulaminu. 

14. „Nagroda w Konkursie” – przewidziane w Konkursie Nagrody, opisane w § 12 

Regulaminu. 

15. „Laureaci” – zwycięzcy Konkursu. 

16. „Komisja Konkursowa" - powołana przez Organizatora komisja konkursowa, 

składająca się z przedstawicieli Organizatora i Zlecającego, czuwająca nad 

poprawnym przebiegiem Konkursu i wyłaniająca Laureatów. 

17. „Dni robocze” - dni inne niż soboty i niedziele, nie będące dniami ustawowo 

wolnymi od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach 

wolnych od pracy (Dz. U. nr 4, poz. 28). 

18. "Rozporządzenie" lub zamiennie "RODO" - Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady UE 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. 

 

§ 1. 

Postanowienia ogólne 

 

1. Akcja i Konkurs odbywają się zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz 

powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.  

2. Zasady uczestnictwa w Akcji i Konkursie określone są w niniejszym Regulaminie, 

zamieszczonym na Stronie. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona do 

wglądu wszystkim zainteresowanym, począwszy od dnia rozpoczęcia Akcji, na 

Stronie oraz w siedzibie Organizatora. Niezależnie od postanowień zdania 

poprzedzającego Regulamin może zostać przesłany przez Organizatora 

zainteresowanemu pocztą, na pisemną prośbę wnioskodawcy skierowaną do 

Organizatora (44-200 Rybnik, ul. Żorska 14 lok. 209 lub na adres 

korespondencyjny: Aleja Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa) wraz z 

zaadresowaną zwrotnie kopertą z naklejonym znaczkiem pocztowym o wartości 

umożliwiającej przesłanie Regulaminu. 

http://www.ekofortuna.mojbank.pl/


 

 

3. Akcja i Konkurs zostaną zrealizowane za pośrednictwem Internetu, Strony, w 

okresie wskazanym w treści postanowień § 3 Regulaminu. Do korzystania ze 

Strony niezbędny jest dostęp do Internetu oraz przeglądarka internetowa 

akceptująca pliki typu cookies, w swoich najwyższych, stabilnych wersjach 

dostępnych na rynku polskim, między innymi: 

a) Google Chrome, 

b) Firefox, 

c) Microsoft Edge, 

d) Opera, 

e) Safari, 

W przypadku przeglądarek internetowych innych dostawców funkcjonalności 

Strony mogą być ograniczone. 

4. Zgłoszenie udziału w Akcji i Konkursie odbywa się za pośrednictwem Strony na 

zasadach opisanych odpowiednio w § 6 i § 9 Regulaminu. 

5. Prawo udziału w Akcji/Konkursie przysługuje wyłącznie osobom, które spełniają 

wszystkie warunki uczestnictwa w Akcji/Konkursie wskazane w treści Regulaminu i 

nie podlegają wykluczeniu z uczestnictwa w Akcji/Konkursie zgodnie z 

Regulaminem. 

6. Istotą Akcji jest promocja Promowanego Produktu przez premiowanie zawarcia 

Umowy kredytowej Nagrodą. 

7. Istotą Konkursu jest nagrodzenie Nagrodami przewidzianymi w Konkursie 

Laureatów, na zasadach opisanych Regulaminem. 

8. Zasady przyznawania Nagród w Akcji opisane są w § 7 - § 8 Regulaminu. 

9. Zasady przyznawania Nagród w Konkursie opisane są w § 9 - § 13 Regulaminu. 

10. Informacje o Akcji i Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach 

promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy; zakres 

uprawnień i obowiązków Uczestników i Organizatora określa Regulamin. 

11. Konkurs, którego warunki zostały określone przez Organizatora, nie stanowi gry 

hazardowej w rozumieniu ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 

roku o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 847, 1495, z 2020 r. poz. 284, 

1492.). 

 

§ 2. 

Zasady ogólne, obszar 

 

1. Akcja i Konkurs mają charakter ogólnopolski, są ogłaszane w Internecie, w 

szczególności na Stronie oraz w placówkach Grupy BPS i kierowane do 

pełnoletnich użytkowników sieci Internet spełniających określone Regulaminem 

warunki uczestnictwa w Akcji/Konkursie. 

2. Udział w Akcji i Konkursie jest całkowicie dobrowolny i nieodpłatny w tym 

rozumieniu, że Uczestnik spełniający kryteria uczestnictwa w Akcji/Konkursie nie 

wnosi żadnych opłat za udział w Akcji/Konkursie. 

3. Uczestnik Akcji swobodnie decyduje o ewentualnej realizacji zadania 

konkursowego; Uczestnik Akcji nie jest zobowiązany uczestniczyć w Konkursie. 

4. Na Uczestnika przypaść może tylko jedna Nagroda w Akcji i jedna Nagroda w 

Konkursie; Nagrody nie podlegają kumulacji poza limit wskazany w zdaniu 

poprzedzającym. W przypadku, gdy stroną Umowy kredytowej jako 

kredytobiorcą jest więcej niż jedna osoba (np. małżonkowie) – na jedną Umowę 

kredytową wydawany jest tylko jeden kupon uprawniający do zgłoszenia 

uczestnictwa w Akcji/Konkursie. 

5. Uczestnik może poinformować Organizatora o rezygnacji z uczestnictwa w 

Konkursie. Rezygnacja może zostać złożona w dowolny sposób dostatecznie 

wyrażający oświadczenie woli Uczestnika, w tym w szczególności: pisemnie lub 

wiadomością e-mail na adres e-mail ekofortuna@os3.pl Rezygnacja zgłoszona 

mailto:ekofortuna@os3.pl


 

 

po wyłonieniu Laureatów (w przypadku, gdy rezygnacja pochodzi od Laureata) 

jest jednoznaczna z rezygnacją z uprawnienia do Nagrody.  

§ 3. 

Terminy 

 

1. Akcja odbywa się w okresie od 01 października 2020r. do 31 grudnia 2020r., z 

uwzględnieniem postanowień ust. 2 poniżej. Poza okresem promocji 

Promowanego Produktu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, 

Promowany Produkt jest oferowany na rynku, jednak zawarcie Umowy 

kredytowej przed dniem 01 października 2020 roku lub po dniu 31 grudnia 2020 

roku nie uprawnia do wzięcia udziału w Akcji/Konkursie.  

2. Okres zgłoszeń uczestnictwa w Akcji i Konkursie obejmuje okres od dnia 02 

listopada 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku (60 dni) – do udziału w 

Akcji/Konkursie uprawnia zawarcie Umowy kredytowej od 01 października 2020r. 

(z uwzględnieniem postanowień ust. 4 poniżej), jednak zgłoszenia udziału w 

Akcji/Konkursie przyjmowane są od 02 listopada 2020r.  

3. W okresie Akcji tj. w okresie od 01 października 2020r. do 31 grudnia 2020r. 

Umowy kredytowe zawarte przez Uczestników, którzy wyrazili chęć udziału w 

Akcji, premiowane są przyznaniem kuponu, uprawniającego do odbioru 

Nagrody w Akcji oraz możliwością uczestnictwa w Konkursie, z uwzględnieniem 

postanowień ust. 4 poniżej. 

4. Organizator wyraźnie poucza, iż w dacie zgłoszenia swojego uczestnictwa w 

Akcji/Konkursie, Uczestnik winien spełniać warunki uczestnictwa a ponadto, że 

przyznanie prawa do Nagrody w Konkursie nie może nastąpić po 

wygaśnięciu/rozwiązaniu Umowy kredytowej.  

5. Konkurs odbywa się w okresie od 02 listopada 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 

roku (60 dni) w jednodniowych rundach. Każda runda Konkursu trwa jeden 

dzień.  

6. Okres trwania Akcji/Konkursu opisany powyżej nie uwzględnia okresu wyłaniania 

Laureatów, wydawania Nagrody i okresu reklamacji. 

7. Nagrody w Akcji wydawane będą w terminie do 30 dni po skutecznym 

zgłoszeniu przez Uczestnika swego uczestnictwa w Akcji. 

8. Weryfikacja prawa Laureatów do Nagrody w Konkursie następować będzie w 

cyklach, na zasadach opisanych w § 11 ust. 8 Regulaminu. 

9. Ogłoszenie wyników Konkursu (Laureatów Nagrody w Konkursie) nastąpi w 

terminach, o których mowa w ust. 8 powyżej, przez publikację listy Laureatów 

siedmiu rund danego tygodnia Konkursu na Stronie (imię Laureata oraz 

placówka banku, w której Laureat zawarł Umowę kredytową). 

 
§ 4. 

Uczestnictwo w Akcji i Konkursie 

  

1. Uczestnikiem Akcji może być osoba fizyczna, (będąca konsumentem w 

rozumieniu art. 221 ustawy Kodeks cywilny), spełniająca łącznie następujące 

warunki:  

a) jest osobą pełnoletnią i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;  

b) zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiada adres do 

doręczeń na terenie RP; 

c) posiada dostęp do Internetu, w tym do Strony; 

d) w okresie trwania Akcji tj. w okresie od 01 października 2020r. do 31 

grudnia 2020r zawrze Umowę kredytową uprawniającą do przyznania 

kuponu, na warunkach wskazanych Regulaminem (§ 5 Regulaminu); 

e) nie podlega wykluczeniu z uczestnictwa w Akcji, zgodnie z 

postanowieniami ust. 2 poniżej. 



 

 

 

2. W Akcji nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora oraz Grupy BPS, jak 

również inne osoby bezpośrednio zaangażowane przez Organizatora w 

przygotowanie lub przeprowadzenie Akcji, a także członkowie najbliższej rodziny 

tychże osób. 

3. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa w ust. 2 powyżej, rozumie się: 

wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków oraz 

osoby pozostające w stosunku przysposobienia.  

4. Do udziału w Konkursie uprawniony jest Uczestnik Akcji, przy czym przyznanie 

prawa do Nagrody w Konkursie nie może nastąpić po wygaśnięciu/rozwiązaniu 

Umowy kredytowej. 
 

        § 5. 

                    Promowany Produkt - kupony 

 

1. Produktem Promowanym w Akcji jest kredyt, opisany w punkcie 6 Definicji 

Regulaminu. 

2. Zawarcie w okresie od 01 października 2020r. do 31 grudnia 2020r. Umowy 

kredytowej na kwotę min. 5.000,00 zł jest premiowane kuponem, który uprawnia 

do odbioru Nagrody w Akcji, na zasadach opisanych w § 7 Regulaminu. 

3. Kupon uprawniający do rejestracji w Akcji zawiera następujące dane: adres 

Strony, unikatowy kod /nadruk z puli kodów wygenerowanych dla Akcji/ oraz 

dwie dane uzupełnione przez pracownika banku (nr Umowy kredytowej, imię i 

nazwisko pracownika). 

 

        § 6. 

    Zgłoszenie udziału w Akcji 

 

1.  Aby wziąć udział w Akcji, należy:  

a) zawrzeć w okresie trwania Akcji o którym mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu (tj. w 

okresie od dnia 01.10.2020 r. do dnia 31.12.2020r.), Umowę kredytową, oraz: 

b) odebrać kupon od pracownika banku, w którym zawarto Umowę kredytową, 

wypełniony zgodnie z postanowieniami § 5 ust. 3 Regulaminu, oraz: 

c) w okresie przyjmowania zgłoszeń uczestnictwa w Akcji, o którym mowa w § 3 

ust. 2 Regulaminu (tj. w okresie od 02.11.2020r. do 31.12.2020r.) dokonać 

zgłoszenia udziału w Akcji za pośrednictwem Strony zgodnie z 

postanowieniami ust. 2 poniżej, jednakże zgłoszenie nie może być 

wcześniejsze w dacie niż zawarcie Umowy kredytowej, przy czym każda 

zawarta Umowa kredytowa uprawnia do jednego zgłoszenia. 

2.  W celu dokonania zgłoszenia w Akcji należy: 

a) zarejestrować na Stronie swój udział w Akcji - uzupełnić w formularzu 

zgłoszeniowym wymagane obligatoryjne dane: 

   kod z kuponu (§ 5 Regulaminu) 

   nr Umowy kredytowej (z kuponu, uzupełnione przez pracownika 

banku lub spisany z Umowy kredytowej) 

   pełna nazwa Banku oraz placówki, w której Uczestnik zawarł Umowę 

kredytową (wybór z listy z podpowiedziami) 

   dane identyfikacyjne Uczestnika: Imię i nazwisko, dane adresowe do 

wysyłki Nagrody w Akcji, dane kontaktowe (nr telefonu, email – 

będący loginem); własne hasło do ponownego logowania (możliwe 

odzyskiwanie hasła); oraz: 

b)  zaznajomić się z treścią i zaakceptować postanowienia Regulaminu; oraz: 

c) wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów Akcji, 

zgodnie z klauzulą zgody zamieszczoną na Stronie (wyrażenie zgody jest 

dobrowolne, ale konieczne do uczestniczenia w Akcji); oraz: 



 

 

d) dokonać wyboru Nagrody w Akcji spośród oferowanych (§ 7 Regulaminu); 

oraz: 

e) przesłać formularz rejestracyjny („wyślij”). 

 

Formularz zgłoszeniowy zawiera również pole do uzupełnienia fakultatywnie 

(nieobowiązkowo): imię i nazwisko pracownika banku (z kuponu, uzupełnione 

przez pracownika).  

3. W bazie zgłoszeń uczestnictwa w Akcji są przechowywane dane opisane w ust. 2 

powyżej. 

4. Zgłoszenie udziału w Akcji na zasadach opisanych w ust. 1 – 2 powyżej uprawnia 

do odbioru Nagrody w Akcji. 

5. Zgłoszenia nie spełniające wymogów, o których mowa w ustępach 

poprzedzających są nieważne i nie uprawniają do otrzymania Nagrody w Akcji.  

 

§ 7. 

Nagrody w Akcji  

 

1. Nagrodami w Akcji są: koszulki (t-shirt) w trzech rodzajach i trzech rozmiarach - 

do wyboru Uczestnika (jedna koszulka dla Uczestnika). 

2. Uczestnik Akcji w procesie zgłoszenia uczestnictwa dokonuje wyboru rodzaju 

Nagrody spośród oferowanych (1 z 3 koszulek w 3 rozmiarach [S, M, L]); wybór 

Uczestnika jest wiążący dla Organizatora.  

3. Nagrody w Akcji z uwagi na ich wartość (poniżej 200 zł) nie podlegają 

opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem z tytułu nagród i wygranych – 

zwolnienie z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem z tytułu nagród i 

wygranych na podstawie art. 21 ust 1 pkt 68a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o 

podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1426, 1291, 

1428, 1492.). 

4. W przypadku, gdy do udziału w Akcji w okresie jej trwania zostanie zgłoszonych 

mniej Uczestników uprawnionych do Nagrody niż ilość oferowanych Nagród, 

nieprzyznane w Akcji Nagrody ulegają przepadkowi na rzecz Zlecającego. 

 

§ 8. 

     Wydanie Nagród w Akcji 

 

1. Nagrody w Akcji wydaje Organizator. Fundatorem Nagród w Akcji jest Zlecający. 

2. Nagrody w Akcji będą wydawane przesyłką pocztową na adres Laureata 

podany przez niego zgodnie z § 6 ust. 2 Regulaminu, w terminie do 30 dni po 

skutecznym zgłoszeniu przez Uczestnika swego uczestnictwa w Akcji.  

3. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości 

Nagrody w Akcji ani też prawo do zamiany Nagrody w Akcji na inną rzecz (po 

dokonanym wyborze rodzaju koszulki) lub ekwiwalent pieniężny.  

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika Akcji 

błędnych danych adresowych. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieodebranie przez Uczestnika Akcji 

przesyłki właściwie zaadresowanej (tzn. wedle podanych przez Uczestnika Akcji 

danych). Zwrot przesyłki właściwie zaadresowanej skutkuje przepadkiem 

Nagrody, która przechodzi do dyspozycji Zlecającego. 

6. Nagroda w Akcji wysłana być może wyłącznie na adres na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej.   

 

   § 9. 

     Konkurs - zgłoszenie 

 



 

 

1. Uczestnik Akcji, który w dacie zgłoszenia swego uczestnictwa w Konkursie jest 

stroną Umowy kredytowej (przyznanie prawa do Nagrody w Konkursie nie może 

nastąpić po wygaśnięciu/rozwiązaniu Umowy kredytowej; spełnienie 

przedmiotowego warunku będzie weryfikowane na etapie przyznawania 

Nagród w Konkursie) może zgłosić na Stronie swój udział w Konkursie, w okresie 

jego trwania. 

2. Konkurs nie ma charakteru powszechnego – jego Uczestnikami mogą być 

wyłącznie Uczestnicy Akcji.  

3. Aby wziąć udział w Konkursie, należy: 

a) w okresie przyjmowania zgłoszeń uczestnictwa w Akcji, o którym mowa 

w § 3 ust. 2 Regulaminu (tj. w okresie od 02.11.2020r. do 31.12.2020r.) 

dokonać zgłoszenia udziału w Akcji za pośrednictwem Strony zgodnie z 

postanowieniami § 6 Regulaminu; oraz: 

b) w okresie przyjmowania zgłoszeń w Konkursie, o którym mowa w § 3 ust. 

2 Regulaminu (tj. w okresie od 02.11.2020r. do 31.12.2020r.) dokonać 

zgłoszenia udziału w Konkursie; jednakże zgłoszenie nie może być 

wcześniejsze w dacie niż dzień zawarcia Umowy kredytowej ani nie 

może nastąpić po wygaśnięciu/rozwiązaniu Umowy kredytowej 

(spełnienie przedmiotowego warunku weryfikowane będzie na etapie 

przyznawania Nagród w Konkursie); oraz: 

c) wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów 

Konkursu, zgodnie z klauzulą zgody zamieszczoną na Stronie (wyrażenie 

zgody jest dobrowolne, ale konieczne do uczestniczenia w Konkursie). 

4. Zgłoszenia udziału w Konkursie dokonuje się przez przystąpienie przez Uczestnika 

Akcji do realizacji Zadania konkursowego prezentowanego na Stronie 

(zalogowanie na Stronie i przystąpienie do realizacji Zadania konkursowego). 

5. Uczestnik Konkursu może według swojego wyboru uczestniczyć tylko w jednej 

rundzie, kilku rundach lub wszystkich rundach Konkursu (przy czym Nagrody w 

Konkursie nie podlegają kumulacji zgodnie z postanowieniami § 2 ust. 4 

Regulaminu). 

6. Każda runda Konkursu rozpoczyna się o godzinie 00:00:00 danego dnia i trwa do 

godz.23.59:59 przedmiotowej doby. 

7. Każda runda (dzień) Konkursu, prowadzi do wyłonienia 1 (jednego) Laureata 

danej rundy Konkursu, uprawnionego do otrzymania jednej z Nagród 

przewidzianych w Konkursie, z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu. 

8. Każda runda Konkursu prezentuje inne pytanie konkursowe w ramach realizacji 

Zadania Konkursowego. 

9. Publikacja pytania konkursowego danej rundy Konkursu nastąpi każdorazowo o 

godzinie wskazanej w ust. 6 powyżej jako godzina rozpoczęcia rundy. 

 

§ 10 

Zadanie Konkursowe  

 

1. Zadanie Konkursowe polega na udzieleniu odpowiedzi (poprawnej) na pytanie 

konkursowe. W każdej rundzie (dniu) Konkursu zadawane jest jedno pytanie 

konkursowe. 

2. Pytanie konkursowe każdej rundy zawiera tekst (pytanie) i jest prezentowane na 

Stronie; odpowiedź jest sugerowana poprzez jedną lub kilka liter / cyfr (np. 

początkową) oraz liczbę znaków i zaznaczenie liczby wyrazów (oddzielone 

spacjami – możliwe odpowiedzi kilkuwyrazowe). 

3. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest udzielenie poprawnej odpowiedzi na pytanie 

konkursowe, w jak najkrótszym czasie – w momencie „kliknięcia” przez Uczestnika 

w przycisk „Start” na Stronie prezentowane jest odliczanie odmierzające czas do 

publikacji pytania konkursowego a po nim prezentowane jest pytanie konkursowe 

i rozpoczyna się mierzenie czasu udzielania odpowiedzi przez Uczestnika Konkursu; 



 

 

czas liczony jest do momentu „kliknięcia” przez Uczestnika Konkursu w przycisk 

„Wyślij”. O terminie zgłoszenia odpowiedzi decyduje chwila zarejestrowania 

odpowiedzi przez serwer Strony tj. chwila wysłania odpowiedzi. Organizator nie 

ponosi odpowiedzialności za warunki techniczne Uczestnika, w tym sprawność 

łącza internetowego, przerwy w dostawie prądu, awaria sprzętu lub 

oprogramowania. 

4. Czas udzielenia odpowiedzi jest mierzony z dokładnością do setnych sekundy. 

5. Po wykonaniu Zadania konkursowego na Stronie wyświetla się informacja, w jakim 

czasie Uczestnik Konkursu udzielił odpowiedzi na pytanie konkursowe. 

6. W bazie zgłoszeń uczestnictwa w danej rundzie Konkursu są przechowywane 

dane w postaci: dane uzupełnione przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym 

(§ 6 ust. 2 Regulaminu), udzielona odpowiedź na pytanie konkursowe danej rundy 

oraz data i godzina rejestracji odpowiedzi. 

7. Kategorycznie zabronione jest zgłaszanie do uczestnictwa w Konkursie 

odpowiedzi zawierających treści o charakterze bezprawnym, naruszających w 

jakikolwiek sposób obowiązujące prawo lub zasady współżycia społecznego, 

treści wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających 

treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, 

propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa 

innych osób, zawierających wulgaryzmy. Odpowiedzi na pytanie konkursowe 

naruszające postanowienia zdania poprzedzającego zostaną wykluczone z 

Konkursu. 

           

       § 11. 

             Tryb wyłonienia Laureatów Konkursu 

 

1. Każda runda (dzień) Konkursu prowadzi do wyłonienia jednego Laureata 

Konkursu. 

2. Kryterium decydującym o powstaniu uprawnienia do otrzymania jednej z Nagród 

przewidzianych w Konkursie jest udzielenie poprawnej odpowiedzi na pytanie 

konkursowe danej rundy Konkursu, z uwzględnieniem postanowień ust. 3 poniżej.  

3. W przypadku, gdy więcej niż jeden Uczestnik Konkursu udzieli w danej rundzie 

poprawnej odpowiedzi na pytanie konkursowe danej rundy, Laureatem Konkursu 

w danej rundzie zostaje Uczestnik Konkursu, który udzielił poprawnej odpowiedzi w 

najkrótszym czasie (mierzonym zgodnie z postanowieniami § 10 ust. 3 i 4 

Regulaminu). 

4. W przypadku tożsamego czasu udzielenia poprawnych odpowiedzi przez dwóch 

lub więcej Uczestników Konkursu kryterium dodatkowym decydującym o 

uplasowaniu się na danym miejscu listy Uczestników danej rundy Konkursu 

decyduje kryterium dodatkowe – godzina realizacji Zadania konkursowego - im 

wcześniejsza godzina wykonania Zadania konkursowego, tym wyższa lokata na 

miejscu listy rankingowej danej rundy. 

5. W przypadku, gdy w danym dniu (rundzie) Konkursu żaden z Uczestników Konkursu 

nie udzieli poprawnej odpowiedzi na pytanie konkursowe – nieprzyznana Nagroda 

danej rundy ulega przepadkowi na rzecz Zlecającego.  

6. Nad poprawnością przebiegu Konkursu i respektowania zasad wyłaniania 

Laureatów opisanych Regulaminem pieczę sprawuje Komisja Konkursowa. Komisja 

Konkursowa weryfikuje spełnienie warunków udziału w Konkursie przez 

Uczestników Konkursu.  

7. Z systemu Strony generowana jest lista wszystkich Uczestników Konkursu danej 

rundy, którzy udzielili poprawnej odpowiedzi na pytanie konkursowe danej rundy 

wraz z czasem udzielenia odpowiedzi (uszeregowanych według szybkości 

odpowiedzi). 

8. Komisja Konkursowa, we współpracy z Grupą BPS, weryfikuje spełnienie przez 

Uczestników Konkursu warunków udziału w Konkursie, w terminach odpowiednio: 



 

 

a) weryfikacja Uczestników rund od 02 listopada 2020r. do 08 listopada 2020r.  

– nastąpi do 23 listopada 2020r. 

b) weryfikacja Uczestników rund od 09 listopada 2020r. do 15 listopada 2020r.  

– nastąpi do 30 listopada 2020r. 

c) weryfikacja Uczestników rund od 16 listopada 2020r. do 22 listopada 2020r.  

– nastąpi do 07 grudnia 2020r. 

d) weryfikacja Uczestników rund od 23 listopada 2020r. do 29 listopada 2020r.  

– nastąpi do 14 grudnia 2020r. 

e) weryfikacja Uczestników rund od 30 listopada 2020r. do 06 grudnia 2020r.  – 

nastąpi do 21 grudnia 2020r. 

f) weryfikacja Uczestników rund od 07 grudnia 2020r. do 13 grudnia 2020r.  – 

nastąpi do 28 grudnia 2020r. 

g) weryfikacja Uczestników rund od 14 grudnia 2020r. do 20 grudnia 2020r.  – 

nastąpi do 08 stycznia 2021r. 

h) weryfikacja Uczestników rund od 21 grudnia 2020r. do 31 grudnia 2020r.  – 

nastąpi do 15 stycznia 2021r. 

9. Po pozytywnej weryfikacji na Stronie w zakładce „Zwycięzcy”, nastąpi ogłoszenie 

listy Laureatów danego tygodnia (siedmiu rund danego tygodnia) - imię Laureata 

oraz placówka banku, w której Laureat zawarł Umowę kredytową - w terminach 

opisanych w ust. 8 powyżej.  

 
                   § 12. 

        Nagrody w Konkursie 

 
1. W Konkursie przewidziano następującą pulę Nagród: 60 (sześćdziesiąt) Nagród 

pieniężnych o wartości 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych 00/100) każda. Łączna 

wartość puli Nagród w Konkursie wynosi 300.000,00 zł (trzysta tysięcy złotych).  

2. Na każdą rundę (dzień) Konkursu przypada 1 (jedna) Nagroda pieniężna, opisana 

w ust. 1 powyżej. 

3. Laureatom nie przysługuje prawo do otrzymania rzeczowego ekwiwalentu 

Nagród w Konkursie lub zamiany Nagród w Konkursie. 

4. Nagrody w Konkursie zostaną wydane zgodnie z postanowieniami ustawy o 

podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1426, 1291, 1428, 1492.) co oznacza, iż z Nagrody pieniężnej o wartości 

5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych 00/100), przed jej wydaniem Laureatowi, 

Organizator dokona potrącenia należnego zryczałtowanego podatku od 

Nagrody w Konkursie, a to w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100).  

5. Organizator jako płatnik, zgodnie z art. 30 ust.1 pkt 2 Ustawy o podatku 

dochodowym od osób fizycznych, prześle podatek od każdej wydanej Nagrody 

pieniężnej (w wysokości 500,00 zł) do właściwego urzędu skarbowego.  

 

        § 13. 

                        Wydanie Nagród w Konkursie 

 

1. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane w sposób i terminie wskazanym w § 11 ust. 

8-9 Regulaminu. 

2. W terminie 2 Dni roboczych od daty publikacji wyników Konkursu danych rund, 

Organizator skontaktuje się z Laureatem drogą elektroniczną e-mail, na adres e-

mail wskazany przez Laureata w formularzu rejestracyjnym (§ 6 ust. 2 Regulaminu) i 

poinformuje Laureata o konieczności przesłania na adres e-mail Organizatora 

ekofortuna@os3.pl w terminie 7 Dni roboczych, oświadczenia Laureata 

zawierającego: 

a) dane niezbędne do wydania Nagrody pieniężnej w Konkursie: imię i nazwisko 

oraz adres e-mail Laureata, numer rachunku bankowego Laureata, na który 

ma być przekazana Nagroda w Konkursie; 

mailto:ekofortuna@os3.pl


 

 

b) oświadczenia o treści: „Wiem, że podanie przeze mnie danych osobowych 

jest dobrowolne oraz że mam prawo dostępu do moich danych, 

sprostowania moich danych, żądania usunięcia moich danych lub 

ograniczenia ich przetwarzania a także prawo zgłoszenia sprzeciwu 

względem dalszego przetwarzania moich danych i prawo wniesienia skargi 

do organu nadzorczego”. 

a w przypadku, gdy Laureat jest zainteresowany odebraniem pamiątkowego 

vouchera w placówce banku z Grupy BPS – również: 

c)  oświadczenia o wyrażeniu zgody na rozpowszechnianie wizerunku Laureata 

utrwalonego w związku z wydaniem pamiątkowego vouchera 

symbolizującego Nagrodę pieniężną w Konkursie;  

Wzory oświadczeń Laureata stanowią odpowiednio Załącznik nr 1 i załącznik nr 2 

do Regulaminu i będą przesłane Laureatowi przez Organizatora drogą 

elektroniczną. 

 

3. Podanie danych i złożenie oświadczenia o treści jak wyżej w ust. 2 pkt a) i b) jest 

dobrowolne, ale niezbędne dla wydania Nagrody.   

4. Bezskuteczny upływ terminu opisanego w ust. 2 powyżej skutkuje utratą 

uprawnienia do Nagrody w Konkursie przez Laureata. W takim przypadku 

niewydana Nagroda w Konkursie ulega przepadkowi na rzecz Zlecającego. 

5. Nagrody w Konkursie wydaje Organizator, który wydając Nagrody w Konkursie 

może działać za pośrednictwem Zlecającego. 

6. Nagrody w Konkursie zostaną wydane Laureatom, którzy spełnili warunki 

wydania Nagrody w Konkursie, opisane w § 13 ust. 2 pkt a) – b) Regulaminu, w 

drodze przelewu bankowego na rachunki bankowe wskazane przez Laureatów 

w oświadczeniu, o którym mowa w § 13 ust. 2 Regulaminu, w nieprzekraczalnym 

terminie do dnia 05 lutego 2021 roku. 

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika Konkursu 

błędnych danych. Zwrot Nagrody pieniężnej (przelewu) właściwie 

zaadresowanej, tzn. wedle podanych przez Uczestnika Konkursu danych w 

oświadczeniu, o którym mowa w § 13 ust. 2 Regulaminu, skutkuje przepadkiem 

Nagrody w Konkursie, która przechodzi do dyspozycji Organizatora. 

8. Nagrody w Konkursie zostaną wydane wyłącznie Laureatom tj. prawa do 

Nagrody w Konkursie nie można przenieść na inną osobę, przed jej odbiorem od 

Organizatora. 

 

§ 14. 

     Dane osobowe 

 

1. Dane osobowe Uczestników Akcji i Konkursu będą przetwarzane zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych oraz 

zgodnie z Rozporządzeniem. 

2. Dane osobowe Uczestników (imię, nazwisko, adres dostarczenia Nagrody w 

Akcji, adres e-mail, nr telefonu, a w przypadku Laureatów – również numer 

rachunku bankowego) będą przetwarzane w okresie i zakresie (celu) 

niezbędnym do przeprowadzenia Akcji/Konkursu, wyłonienia zwycięzców, 

powiadomienia o przyznaniu Nagrody, wydania Nagrody oraz rozpatrzenia 

ewentualnych reklamacji.  Podanie danych w zakresie wskazanym w § 6 ust. 2 tj. 

w procesie zgłoszenia uczestnictwa w Akcji jest dobrowolne, ale konieczne do 

uczestniczenia w Akcji/Konkursie. 

3. Administratorem danych osobowych jest Organizator tj. OS3 sp. z o.o., z siedzibą 

w Rybniku, o adresie 44-200 Rybnik, ul. Żorska 14 lok. 209 (adres 

korespondencyjny: Aleja Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa). Organizator 

powierza Zlecającemu przetwarzanie danych w zakresie (celu) koniecznym do 



 

 

przeprowadzenia odpowiednio: Akcji, Konkursu na warunkach określonych 

Regulaminem, z uwzględnieniem postanowień ust. 4 poniżej.   

4. Uczestnik Akcji/Konkursu upoważnia Bank BPS do kontaktu z Bankiem 

Spółdzielczym Zrzeszonym w Grupie BPS w celu weryfikacji swoich danych, w 

szczególności danych dotyczących Umowy kredytowej  zgłoszonej w ramach 

Akcji/Konkursu. 

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Akcji/Konkursu, a po 

jego zakończeniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub 

wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów 

prawa. 

6. Administrator informuje, że dane nie będą przekazywane poza EOG ani 

udostępniane organizacjom międzynarodowym a ewentualne udostępnienie 

danych podmiotom trzecim może mieć miejsce wyłącznie wówczas, gdy takie 

prawo lub obowiązek wynika z powszechnie obowiązujących przepisów.  

7. Administrator informuje, że dane mogą być przekazane podmiotom 

przetwarzającym dane na zlecenie Administratora, przy czym takie podmioty 

przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie 

zgodnie z poleceniami Administratora. 

8. Administrator informuje, że każda osoba, której dane Administrator przetwarza 

ma prawo do:    

 dostępu do danych; 

 sprostowania danych; 

 żądania usunięcia jej danych lub ograniczenia ich przetwarzania; 

 zgłoszenia sprzeciwu względem dalszego przetwarzania danych; 

 wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

 przenoszenia danych. 

Aby skorzystać z prawa do wniesienia skargi (artykuł 77 RODO), Uczestnik winien 

się skontaktować z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 

00-193 Warszawa. Więcej informacji na stronie www urzędu.  

9.    Administrator informuje, że we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania 

danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych 

osobowych Uczestników Akcji/Konkursu można kontaktować się z Administratorem 

pod adresem pocztowym siedziby Organizatora (44-200 Rybnik, ul. Żorska 14 lok. 

209) lub pod adresem korespondencyjnym Organizatora (Aleja Jana Pawła II 27, 

00-867 Warszawa) albo elektronicznie na adres e-mail: m.kwiatkowska@os3.pl . 

 

 

    § 15. 

           Reklamacje 

 

1. Reklamacje dotyczące Akcji lub Konkursu mogą być składane w formie 

pisemnej listem poleconym pod adres siedziby Organizatora (44-200 Rybnik, ul. 

Żorska 14 lok. 209) lub pod adresem korespondencyjnym Organizatora (Aleja 

Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa) albo drogą elektroniczną pod adres e-mail: 

ekofortuna@os3.pl przez cały czas trwania Akcji/Konkursu oraz w terminie 14 dni 

od daty zakończenia Akcji/Konkursu, z dopiskiem: „EKO fortuna.” 

2. O zachowaniu terminu opisanego w ust. 1 niniejszego paragrafu decyduje data 

nadania reklamacji. 

3. Reklamacje wpływające po zakreślonym terminie nie będą uwzględniane.  

4. Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację, w szczególności 

umożliwiające udzielenie odpowiedzi na reklamację, zgodnie z postanowieniami 

ust. 5 poniżej, oraz zwięzły opis przedmiotu reklamacji. 

5. Skutecznie złożone reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednakże nie 

później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zgłaszający 

reklamację zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie 
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odpowiedniej do formy reklamacji tzn. bądź w formie e-mail zwrotnego bądź 

listem poleconym. 

6. Decyzje Organizatora w postępowaniu reklamacyjnym są ostateczne przy czym 

nie wyłącza to prawa do dochodzenia przez Uczestnika roszczeń na zasadach 

ogólnych odpowiedzialności odszkodowawczej. 

                   § 16. 

               Postanowienia końcowe 

 

1. Wszelkie spory i roszczenia majątkowe, które mogą powstać pomiędzy 

Organizatorem a Uczestnikami w związku z treścią lub wykonaniem niniejszego 

Regulaminu, Akcji lub Konkursu, będą w pierwszej kolejności rozstrzygane 

polubownie i z wykorzystaniem wszelkich dostępnych zasad i technik mediacji. W 

szczególności Organizator składa zapewnienie o gotowości i dyspozycyjności 

jego przedstawicieli do podjęcia i prowadzenia rozmów mających na celu 

zawarcie porozumienia w ciągu pierwszych 10 dni od daty ujawnienia się sporu. 

W przypadku, gdy zawiodą próby polubownego załatwienia sporu Uczestnikowi 

przysługuje prawo dochodzenia swych roszczeń na drodze postępowania 

sądowego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 

                  WZÓR 

 

                       OŚWIADCZENIE LAUREATA   

 

 

Ja, (imię i nazwisko) ……………  ………………., adres e-mail..........................................,  

w związku z faktem wygrania Nagrody w Konkursie „EKO fortuna” organizowanym w 

okresie 02.11.2020r. – 31.12.2020r. przez OS3 sp. z o.o. na zlecenie Bank Polskiej 

Spółdzielczości Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, o adresie: 00-844 Warszawa 

ul. Grzybowska 81, oświadczam, że: 

  

Wiem, że podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz że mam 

prawo dostępu do moich danych, sprostowania moich danych, żądania usunięcia 

moich danych lub ograniczenia ich przetwarzania a także prawo zgłoszenia 

sprzeciwu względem dalszego przetwarzania moich danych i prawo wniesienia 

skargi do organu nadzorczego 

 

oraz wskazuję numer mojego rachunku bankowego, na który ma być przekazana 

Nagroda: 

 

……………………………………………. 

 

 

Potwierdzam również zapoznanie się z moimi uprawnieniami, o których mowa w § 14 

Regulaminu ww. Konkursu. 

 

 

        ................................................ 

              (podpis Laureata) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 

 

                  WZÓR 

 

             OŚWIADCZENIE LAUREATA – DEKLARACJA ZGODY 

 

Ja, (imię i nazwisko) ……………  ………………., adres e-mail..........................................,   

w związku z faktem wygrania Nagrody w Konkursie „EKO fortuna” organizowanym w 

okresie 02.11.2020r. – 31.12.2020r. przez OS3 sp. z o.o. na zlecenie Bank Polskiej 

Spółdzielczości Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, o adresie: 00-844 Warszawa 

ul. Grzybowska 81, oświadczam, że: 

 

jestem zainteresowany odbiorem pamiątkowego vouchera w placówce Banku z 

Grupy BPS …………………………...………………………w ………………………. oraz w 

konsekwencji oświadczam, że: wyrażam zgodę na  nieodpłatne fotografowanie oraz 

filmowanie mej osoby oraz mojego wizerunku i artystycznego wykonania w ramach 

odbioru pamiątkowego vouchera oraz wyrażam zgodę na nieograniczone,  

swobodne rozpowszechnianie przez Grupę BPS mojego wizerunku utrwalonego na 

zdjęciach oraz artystycznego wykonania utrwalonego na filmach z ww. wydarzenia 

(odbioru vouchera) w związku z relacjami z ww. wydarzenia w środkach masowego 

przekazu, w tym w Internecie (w tym w social mediach) i w prasie. Potwierdzam 

również zapoznanie się z moimi uprawnieniami, o których mowa w § 14 Regulaminu 

ww. Konkursu.  

 

Oświadczam, iż bank …………………………….…  jest uprawniony do 

nieograniczonego rozpowszechniania zdjęć lub/oraz filmów dokumentujących 

odbiór pamiątkowego vouchera (symbolizującego Nagrodę w Konkursie) na 

wszelkich znanych polach eksploatacji, w szczególności na polach eksploatacji: 

rozpowszechnianie w sieci Internet, w tym w social media, rozpowszechnianie 

techniką druku i poligraficzną, korzystanie w celach marketingowych i reklamowych 

banku ………………………….………. . 

 

 

 

      ................................................ 

        (podpis Laureata) 


