
Regulamin konkursu „Natura w obiektywie” 

Czas trwania konkursu: 17.08.2022 - 28.08.2022 

Organizator: Bank Spółdzielczy w Skierniewicach z siedzibą w Skierniewicach, ul. Reymonta 25, 

96-100 Skierniewice. Zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieście w Łodzi, 

XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego: KRS 0000105572, NIP: 8360006262, REGON: 

000503221.  

Konkurs prowadzony jest tylko wśród osób posiadających profil w serwisie Facebook.  

• Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

• Fundatorem nagród jest Bank Spółdzielczy w Skierniewicach.  

• Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany. 

z podmiotami, które są właścicielami lub zarządzającymi serwisem Facebook.  

• Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią 

promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w 

ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.  

 

Uczestnicy konkursu  

Uczestnikiem Konkursu jest osoba, która spełni łącznie poniższe warunki:  

1. jest osobą fizyczną,  

2. jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego,  

3. ma pełną zdolność do czynności prawnych,  

4. ma adres zamieszkania w Polsce,  

8. nie jest członkiem komisji konkursowej,  

 

Nagrody  

Do wygrania jest 5 nagród. Każda nagroda obejmuje zestaw upominków przygotowanych 

przez Bank Spółdzielczy w Skierniewicach o wartości min. 50zł (pięćdziesiąt złotych) 



Uzyskane nagrody stanowić będą 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. 

Laureatów konkursu wraz z jego wynikami ogłosimy maksymalnie do 2 dni roboczych od dnia, 

w którym zakończył się konkurs. Wyniki konkursu zostaną opublikowane w serwisie Facebook. 

Z laureatami konkursu skontaktujemy się w wiadomości prywatnej w celu ustalenie 

szczegółów odbioru nagrody. Nagrodę będzie można odebrać tylko osobiście w siedzibie 

organizatora.  

 

Komisja konkursowa jest powołana przez organizatora do rozstrzygania spraw związanych z 

konkursem – sposób powołania komisji konkursowej określa organizator.  

 

Zadanie konkursowe: 

Opublikuj pod postem konkursowym w serwisie Facebook zdjęcie w temacie „Natura w 

obiektywie 

1. Przed przystąpieniem do konkursu zapoznaj się z regulaminem. Przystępujesz do konkursu 

w momencie, gdy umieścisz zdjęcie pod postem konkursowym.  

2. Przystąpienie do konkursu oznacza, że znasz i akceptujesz warunki regulaminu.  

3. Komisja konkursowa wyłoni laureatów i przyzna nagrody, za najciekawsze jej zdaniem 

zadanie konkursowe. 

4. Możesz zamieścić tylko jedno zdjęcie. 

5. Możesz zgłosić zadanie konkursowe, jeśli:  

a. jesteś jedynym autorem materiału, który zgłosiłeś do konkursu i przysługuje Ci pełnia 

autorskich praw majątkowych i pokrewnych do niego i prawa te nie są w żadnym zakresie 

ograniczone lub obciążone.  

b. materiał nie narusza w żaden sposób przepisów obowiązującego prawa, w tym dóbr 

osobistych osób trzecich. Ponadto jego rozpowszechnienie nie będzie prowadzić do 

naruszenia prawa, praw autorskich lub praw do wizerunku osób, w nim utrwalonych.  

7. Po wyborze laureatów nabywamy prawa licencyjne do nagrodzonych prac.  

 



Ważna informacja o licencji  

Laureaci konkursu udzielają nam bezpłatnej i nieodwołalnej licencji niewyłącznej na publikacje 

nagrodzonej pracy zrealizowanej w ramach zadania konkursowego oraz wyrażają 

bezterminowo zgodę na wykorzystanie jej do publikacji w serwisie internetowym 

www.bsskierniewice.pl, oraz na naszym profilu w serwisach Facebook. To oświadczenie 

dotyczy wszystkich praw do pracy zgłoszonej w ramach zadania konkursowego, w 

szczególności praw autorskich i praw do wizerunku. Laureat wyraża zgodę na publikacje 

nagrodzonej pracy z Nickiem danego laureata, którym posługuje się na profilu, jak również na 

publikację pracy bez oznaczania jej autorstwa. 

 

Bank Spółdzielczy w Skierniewicach zastrzega sobie prawo do weryfikacji profili laureatów w 

serwisie Facebook pod kątem zgodności z zapisami tego regulaminu. Jeśli zdyskwalifikujemy 

laureata, to traci on prawo do nagrody. Nagroda zostanie przekazana kolejnemu laureatowi 

wyłonionemu przez komisję konkursową.  

8. Zastrzegamy sobie prawo do wykluczenia z konkursu uczestników, którzy swoimi 

działaniami na profilu naruszają postanowienia regulaminu oraz dobre obyczaje przez:  

a. działania, które fałszują dane i wyniki;  

b. udział w konkursie z fikcyjnego profilu;  

c. prowadzenie działań sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, w tym godzących w 

prawa i dobra osób trzecich prawem chronione;  

d. prowadzenie działań naruszających nasze uzasadnione interesy lub godzące w nasz 

wizerunek;  

e. używanie zwrotów powszechnie uznawanych za wulgarne lub obraźliwe;  

f. prowadzenie działań, które manipulują wynikami konkursu, w tym naruszenie praw 

autorskich, innych praw własności intelektualnej lub dóbr prawem chronionych.  

9. Informacje o przyczynie wykluczenia uczestników przekażemy, jeśli ci skontaktują się z nami 

pod adresem e-mailowym: facebook@bsskierniewice.pl W sytuacjach spornych co do 

procedury konkursu decyzje rozstrzygające wyda komisja konkursowa 

 

 



Obowiązek informacyjny 

Bank Spółdzielczy w Skierniewicach jest administratorem danych osobowych uczestników 

Promocji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia 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 ochronie danych). Dane osobowe 

Uczestników konkursu będą przetwarzane przez Bank na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w 

celu przeprowadzenia konkursu, a w przypadku, gdy będzie mieć to zastosowanie, również 

postępowania reklamacyjnego dotyczącego konkursu oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c w 

celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa związanych z rozliczeniem 

nagród. Uczestnicy mają prawo do złożenia sprzeciwu, żądania usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania oraz sprostowania danych, żądania dostępu do treści danych oraz ich 

przeniesienia. W każdej chwili możliwe jest odwołanie zgody w przypadkach, w których 

przetwarzanie odbywa się na jej podstawie.  

Dane kontaktowe Inspektor Ochrony Danych 

ul. Reymonta 25, 96-100 Skierniewice, adres e-mail: iod@bsskierniewice.pl.  

 

Reklamacje  

Jak zgłosić reklamację?  

1. Reklamację możesz zgłosić e-mailowo na adres: facebook@bsskierniewice.pl.  

2. Po zgłoszeniu reklamacji zostaniesz poinformowany o naszej decyzji pocztą elektroniczną 

na adres podany w reklamacji. Zrobimy to do 30 dni.  

3. Komisja konkursowa rozpatruje reklamacje.  

4. Niezależnie od naszego postępowania reklamacyjnego, w sprawach dotyczących konkursu, 

poza uprawnieniami określonymi w regulaminie, masz prawo do dochodzenia roszczeń przed 

sądem.  

 


