
REGULAMIN PROMOCJI „JUBILEUSZOWE KIESZONKOWE" 
 
 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
§ 1. 

 
1. Niniejszy regulamin promocji „Jubileuszowe kieszonkowe" (zwany dalej „Regulaminem" określa zasady oraz 

warunki uczestnictwa w promocji „Jubileuszowe kieszonkowe" (zwanej dalej „Promocją"). 
2. Organizatorem Promocji jest Bank Spółdzielczy we Wschowie z siedzibą we Wschowie przy ul. 

Daszyńskiego 19, 67-400 Wschowa, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod 
nr KRS 0000091132, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego, o numerze NIP: 697-001-87-71 oraz nr REGON 000511226 (zwany dalej 
„Bankiem"). 

3. Na potrzeby prowadzenia Promocji wprowadza się następujące definicje: 
1) Aplikacja mobilna - oprogramowanie udostępniane przez Bank, służące do obsługi bankowości mobilnej, 

instalowane na zaufanym urządzeniu mobilnym użytkownika, umożliwiające korzystanie z usług 
bankowych, w tym składanie zleceń płatniczych 

2) Bankowość elektroniczna - bankowość internetowa (serwis internetowy) - dostęp do Rachunku poprzez 
sieć internet przy wykorzystaniu komputera lub innego urządzenia mobilnego, 

3) Bankowość mobilna - usługa świadczona przez Bank zapewniająca dostęp do informacji o produktach 
i usługach posiadanych w banku oraz składanie dyspozycji przy użyciu zaufanego urządzenia mobilnego, 
za pomocą aplikacji mobilnej, 

4) Karta - (karta debetowa) instrument płatniczy wydany do Rachunku; identyfikujący jej wydawcę 
licencjonowanego i posiadacza karty/ użytkownika karty, umożliwiającą dokonywanie operacji 
określonych w „Regulaminie świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych, 
wydawania kart do rachunków oraz usług bankowości elektronicznej dla klientów indywidualnych w 
Banku Spółdzielczym we Wschowie" (zwanym dalej „Regulaminem świadczenia usług") 

5) Klient - osoba fizyczna mająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych ze względu na wiek, 
6) Rachunek - Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy M-Konto, 
7) Operacja Blik - transakcja zainicjowana przez Klienta i wykonana z wykorzystaniem usługi BLIK, 
8) Premia - premia pieniężna, 
9) Przelew (transakcja) - zainicjowany przez Klienta transfer środków pieniężnych, 
10) Uczestnik - Klient spełniający wszystkie warunki Promocji określone w§ 3, 
11) Umowa ramowa - umowa na podstawie której Bank może świadczyć Klientowi usługi w zakresie: 

a) prowadzenia rachunków bankowych w złotych i walutach wymienialnych, 
b) wydawania i obsługi instrumentów płatniczych, 
c) udostępnienia elektronicznych kanałów dostępu, 
d) innych funkcjonalności i usług oferowanych w ramach posiadanego rachunku, na zasadach i 

warunkach określonych w Regulaminie świadczenia usług, 
12) Usługa BLIK - usługa umożliwiająca dokonywanie transakcji BLIK generowanych w aplikacji mobilnej, 
13) RODO- Rozporządzenie 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 (ogólne rozporządzenie o 
ochrony danych). 

4. Promocja jest prowadzona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
5. Promocja została zorganizowana w celu popularyzacji usług Banku w zakresie Rachunku. 
 

  



OKRES TRWANIA PROMOCJI 
§ 2. 

 
1. Promocja trwa od dnia 01.09.2022 r. do dnia 31.03.2023 r. 
2. Klient może przystąpić do Promocji w okresie od dnia 01.09.2022 r. do dnia 30.11.2022 r. lub do dnia 

osiągnięcia limitu, o którym mowa w ust. 3, jednakże nie później niż do dnia 30.11.2022 r. 
3. Promocją objętych jest pierwsze 200 Rachunków otwartych w okresie określonym w ust. 2. 
4. Bank poinformuje na swojej stronie internetowej www.bswschowa.pl o wyczerpaniu limitu wskazanego w 

ust. 3 poprzez zamieszczenie stosownego komunikatu. Ponadto pracownicy placówek Banku przed 
zawarciem Umowy ramowej poinformują Klienta o wyczerpaniu limitu opisanego w ust. 3. 

 
 

WARUNKI UDZIAŁU W PROMOCJI 
§ 3. 

 
1. W Promocji może wziąć udział Klient, który spełnia następujące warunki: 

1) w okresie Promocji określonym w§ 2 zawrze Umowę ramową w ramach, której: 
a) zostanie otwarty Rachunek, 
b) zostanie wydana Karta, 
c) zostanie uruchomiona Bankowość elektroniczna (serwis internetowy}. 

2) przedstawiciel ustawowy Klienta (rodzic lub opiekun prawny) wyrazi zgodę na udział w Promocji 
poprzez pisemne wypełnienie formularza rejestracyjnego w zakresie udziału w Promocji (załącznik 
nr 1 do Regulaminu), 

3) w momencie otwarcia Rachunku ma ukończony 13. rok życia, 
4) jest osobą fizyczną mającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych ze względu na wiek oraz 

konsumentem w rozumieniu art. 211 Kodeksu cywilnego, 
5) jego adres zamieszkania znajduje się w Polsce, 
6) wyrazi zgodę na otrzymywanie informacji handlowych i informacji marketingowych. 

2. W Promocji nie może wziąć udział Klient, który jest lub był stroną umowy o jakikolwiek produkt Banku jako 
konsument w rozumieniu art. 211 Kodeksu cywilnego w okresie od 1 stycznia 2021 r. do dnia rozpoczęcia 
okresu Promocji za wyjątkiem rachunku lokat. 

3. Klient przystępuje do promocji poprzez pisemne wypełnienie formularza rejestracyjnego w zakresie 
udziału w Promocji (załącznik nr 1 do Regulaminu). 

 
ZASADY PROMOCJI 

§ 4. 
 
1. Po spełnieniu warunków wskazanych w ust. 3 Uczestnik otrzyma Premię w ramach Promocji. 
2. Łączna maksymalna wysokość Premii wynosi 75 zł. 
3. Uczestnik otrzyma jednorazową Premię w wysokości: 

1) 25 zł jeżeli w okresie od dnia otwarcia Rachunku przez Uczestnika do końca miesiąca kalendarzowego 
następującego po miesiącu, w którym Uczestnik otworzył Rachunek, Uczestnik: 
a) wykonał co najmniej trzy przelewy (transakcje) za pomocą Bankowości elektronicznej lub 

Bankowości mobilnej, w tym również za pomocą usługi Blik, 
b) wykonał co najmniej dwie transakcje (bezgotówkowe) Kartą. 

2) 50 zł jeżeli w okresie od początku drugiego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, 
w którym Uczestnik otworzył Rachunek przez kolejne dwa miesiące kalendarzowe Uczestnik: 
a) wykonał co najmniej trzy przelewy (transakcje) za pomocą Bankowości elektronicznej lub 

Bankowości mobilnej, w tym również za pomocą usługi Blik, 
b) wykonał co najmniej dwie transakcje (bezgotówkowe) Kartą, 

4. Premia wskazana w ust. 3 pkt 1 lub w ust. 3 pkt 2 zostanie wypłacona jeżeli w dniu spełnienia ostatniego 
warunku tam wskazanego Uczestnik nie ukończył 18. roku życia. 

5. Zgłoszenia do Promocji na formularzu rejestracyjnym wypełnione nieprawidłowo, w zakresie niepełnych 

http://www.bswschowa.pl/


danych lub zawierające nieprawdziwe informacje nie będą uwzględniane w Promocji. 
 

WARUNKI WYDANIA PREMII 
§ 5. 

 
1. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Promocji tylko jeden raz. 
2. Prawo do Premii nie można przenieść na osobę trzecią. 
3. Uczestnik nie może wymienić Premii na nagrody rzeczowe lub w innej formie. 
4. Premia zostanie wydana po spełnieniu wszystkich warunków Promocji oraz jeżeli do dnia wydania Premii: 

1) Uczestnik nie wypowie umowy Rachunku, 
2) Uczestnik nie wypowie umowy w zakresie Karty, 
3) Uczestnik nie wypowie umowy w zakresie Bankowości elektronicznej i Usługi BLIK. 

5. Uczestnik otrzyma Premię poprzez zasilenie Rachunku najpóźniej do końca miesiąca kalendarzowego 
następującego po miesiącu spełnienia warunków promocji. 

6. Otrzymana przez Uczestnika Premia podlega zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 
1 pkt 68 ustawy z dania 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 
1128 z późn. zm.). 

 
 

REKLAMACJE 
§ 6. 

 
 
1. Reklamacje związane z uczestnictwem w Promocji Uczestnik może składać na zasadach ustanowionych w 

Regulaminem świadczenia usług oraz na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 
2. W przypadku reklamacji wysłanej listownie lub poprzez e-mail należy złożyć reklamację z 

dopiskiem: Promocja „Jubileuszowe kieszonkowe". 
3. Bank informuje, że jest podmiotem podlegającym nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. 
4. W razie sporu z Bankiem Uczestnik może zwrócić się o pomoc do Miejskiego lub Powiatowego 

Rzecznika Praw Konsumentów. 
5. Od stanowiska zawartego w odpowiedzi na reklamację Uczestnik może: 
1) odwołać się do Zarządu Banku Spółdzielczego we Wschowie, a w przypadku złożenia skargi na 

działalność Zarządu, do Rady Nadzorczej Banku, poprzez złożenie odwołania w formie i 
miejscu właściwym dla reklamacji, 

2) złożyć zapis na Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego, 
3) złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego, 
4) skorzystać z instytucji Arbitra Bankowego przy Związku Banków Polskich, 
5) wystąpić z powództwem do właściwego miejscowo sądu powszechnego ze wskazaniem Banku 

Spółdzielczego we Wschowie jako pozwanego. 
 
 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
§7 

 
Na podstawie RODO Bank przedstawia następujące informacje: 
 

Administrator 
danych 

Bank Spółdzielczy we Wschowie z siedzibą we Wschowie, ul. Daszyńskiego 19, 67-400 
Wschowa (Bank) 

Dane kontaktowe Z Administratorem można się skontaktować osobiście lub poprzez adres poczty 
elektronicznej: bank@bswschowa.pl, telefonicznie: +48 65 540 51 65, pisemnie:  
ul. Daszyńskiego 19, 67-400 Wschowa 

Inspektor Ochrony 
Danych 

W Banku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się 
skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: iod@bswschowa.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. 

Kategorie danych Bank w ramach Promocji przetwarza następujące dane osobowe Uczestnika oraz 
przedstawiciela ustawowego Uczestnika: imię, nazwisko, nr PESEL. 

Źródło danych Dane osobowe Uczestnika oraz przedstawiciela ustawowego Uczestnika Bank 
pozyskuje bezpośrednio od przedstawiciela ustawowego Uczestnika 

Cele przetwarzania 
oraz podstawa 
prawna 
przetwarzania 

Bank będzie przetwarzał dane osobowe Uczestnika i przedstawiciela ustawowego 
Uczestnika w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Promocji, wydania Premii 
oraz przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego. Podstawą prawną 
przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO. 

Okres przez który 
dane będą 
przechowywane 

Bank będzie przechowywał dane osobowe przez okres Promocji oraz dochodzenia 
potencjalnych roszczeń związanych z realizacją Promocji, biorąc pod uwagę okres 
przedawnienia roszczeń ustalony przez powszechnie obowiązujące prawo 

Odbiorcy danych Dane osobowe są przeznaczone dla Banku oraz mogą być przekazane podmiotom 
wskazanym w powszechnie obowiązującym prawie 

Profilowanie oraz 
zautomatyzowane 
podejmowanie 
decyzji 

Dane osobowe Uczestnika i przedstawiciela ustawowego Uczestnika nie będą 
przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane. 

Prawa osoby, której 
dane dotyczą 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych (w tym ich 
kopii), prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania na 
warunkach wynikających z RODO. 
W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest 
przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Banku, przysługuje Pani/Panu prawo 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest 
zgoda, ma Pani/Pan prawo jej wycofania. Wycofanie zgody nie ma wpływu na 
zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
wycofaniem. 
Przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych.  
 
W zakresie w jakim Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu promocji 
i marketingu działalności prowadzonej przez Bank – przysługuje Pani/Panu prawo do 
wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych 
na potrzeby promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Bank, w tym 
profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest związane z promocją i 
marketingiem działalności prowadzonej przez Bank. 
 
Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie 
Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. 

Przekazywanie 
danych osobowych 
do podmiotów 
spoza EOG lub do 
organizacji 
międzynarodowych 

Bank nie przekaże danych osobowych do organizacji międzynarodowych i nie 
udostępni podmiotom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym 
(EOG). 

 
 

Podanie przez Uczestnika i przedstawiciela ustawowego Uczestnika danych osobowych jest 
dobrowolne, jednakże jest warunkiem złożenia formularza rejestracyjnego i przyjęcia go przez 
Bank, a w dalszej konsekwencji udziału Uczestnika w Promocji. W przypadku niepodania danych 
osobowych Bank zmuszony jest odmówić przyjęcia formularza rejestracyjnego. 

 
 
 



POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
§ 8. 

 
1. Uczestnik przystępując do Promocji akceptuje postanowienia Regulaminu. 
2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się zapisy Regulaminu świadczenia 

usług oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 
3. Regulamin znajduje się na stronie internetowej www.bswschowa.pl oraz w placówkach 

Banku. 
4. Promocja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach 

hazardowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2094 z późn. zm.). 
 
 
 
 
 
Załączniki: 
 
Załącznik nr 1- Formularz rejestracyjny 
 

  

http://www.bswschowa.pl/


 

 
FORMULARZ REJESTRACYJNY 

udziału w promocji „Jubileuszowe kieszonkowe” 
 
 
 

ZGODA PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO 
 

Ja, niżej podpisany/a: 
             

imię  nazwisko 
 

     |_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _| 
                                                                                                                                         PESEL 

 
Oświadczam, że jestem przedstawicielem ustawowym 

  
             

imię Uczestnika  nazwisko Uczestnika 
 

   _ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _| 
    PESEL  

       
Jednocześnie jako przedstawiciel ustawowy, wyrażam zgodę na wzięcie udziału przez w/w małoletniego w promocji „Jubileuszowe kieszonkowe” organizowanej 
przez Bank Spółdzielczy we Wschowie. 
Oświadczam, że  otrzymałam/em regulamin promocji „Jubileuszowe kieszonkowe” i zobowiązuje się do jego przestrzegania. 
Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 
 
 

        
Miejscowość, data  Podpis przedstawiciela ustawowego Uczestnika 

        
Miejscowość, data  Stempel funkcyjny i podpis pracownika placówki banku 

 
 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA 
 

Ja niżej podpisany/a: 
 

             
Imię Uczestnika  Nazwisko Uczestnika 

 

     |_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _| 
 

 

 

  |_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _ 
PESEL 

 
 

             
Nazwa szkoły    

                
 

 
 

 
            

                                                                                    
Oświadczam, że przystępuję do promocji „Jubileuszowe kieszonkowe” organizowanej przez Bank Spółdzielczy we Wschowie. 
Oświadczam, że  otrzymałam/em regulamin promocji „Jubileuszowe kieszonkowe” i zobowiązuje się do jego przestrzegania. 
Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 
 

        
Miejscowość, data  Podpis Uczestnika 

 
        

Miejscowość, data  Stempel funkcyjny i podpis pracownika placówki banku 
 

      
Stempel nagłówkowy placówki banku 
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