REGULAMIN
LOTERII PROMOCYJNEJ
O nazwie „LOTERIA JUBILEUSZOWA” w roku 2019 urządzanej przez Bank Spółdzielczy w Kurowie
ul Lubelska 9 24-170 Kurów

Podstawa prawna:
Ustawa Z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 165
§ 1.
NAZWA LOTERII PROMOCYJNEJ:
„Loteria Jubileuszowa”
§ 2.
NAZWA PODMIOTU URZĄDZAJĄCEGO LOTERIE:
Bank Spółdzielczy w Kurowie ul. Lubelska 9 24-170 Kurów

§ 3.
NAZWA OGRANU WYDAJACEGO ZEZWOLENIE:
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Lublinie
§4.
ZASADY PROWADZENIA LOTERII:
Loteria urządzana jest przez Bank Spółdzielczy w Kurowie ul Lubelska 9 24-170 Kurów.
Uczestnikami loterii są osoby fizyczne, które w terminie od dnia 01.05.2019 roku do dnia 15.08.2019
roku otworzyły rachunek rozliczeniowy w Banku Spółdzielczym w Kurowie i jego oddziałach w
Markuszowie, Klementowicach i Karmanowicach, o nazwie POL-KONTO i posiadają miesięczne obroty
na tym rachunku w wysokości min 1.000,00 złotych, jak również udzieliły zgody na przetwarzanie
swoich danych osobowych. Uczestnik loterii który spełni wyżej wymienione warunki posiada jeden
los i może wygrać jedna nagrodę.
§5.
OBSZAR, NA KTÓRYM BĘDZIE URZĄDZANA LOTERIA:
Loteria obejmuje województwo lubelskie, powiat puławski.
§6.
CZAS TRWANIA LOTERII:
Od dnia 01 maja 2019 roku do 09 września 2019 roku.

§7.
SPOSÓB URZĄDZANIA LOTERII, W SZCZEGÓLNOŚCI MIEJSCE I TERMIN LOSOWANIA NAGRÓD:
1. W loterii uczestniczą osoby fizyczne, które spełniają warunki określone w § 4 niniejszego
regulaminu z wyłączeniem osób:
- Pracowników Banku Spółdzielczego w Kurowie
- Członków Komisji Nadzoru
- Członków Komisji Losowania
2. W okresie od dnia 16 sierpnia 2019 roku do 20 sierpnia 2019 roku pracownicy Banku
Spółdzielczego w Kurowie zajmujący się rachunkami bankowymi przygotują listę osób które
spełniły wymogi, otworzyły rachunek Pol-Konto oraz posiadały miesięczne obroty na rachunku w
wysokości min. 1.000,00 zł.
3. Osoby, które otworzyły rachunek Pol-Konto i miały miesięczny obrót na tym koncie w
wysokości min. 1.000,00 zł, uprawnione są do sprawdzenia czy zostały umieszczone w wykazie
osób wyznaczonych do losowania, w terminie od 21 sierpnia 2019 roku do 22 sierpnia 2019 roku
w Centrali Banku Spółdzielczego w Kurowie
4. Losowanie nagród odbędzie się w dniu 25 sierpnia 2019 roku na Dożynkach Powiatowych w
Kurowie, na boisku Szkoły Podstawowej im Księdza Grzegorza Piramowicza w Kurowie przy ul
Lubelskiej 16
5. Godzina losowania nagród ustalona zostanie odrębnie przez Zarząd Banku Spółdzielczego w
Kurowie, który poniższą informację poda do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie, miedzy
innymi na tablicy ogłoszeń we wszystkich placówkach Banku Spółdzielczego w Kurowie.
§ 8.
SPOSÓB ZAPEWNIENIA PRAWIDŁOWOSCI URZADZANIA LOTERII:
1. Weryfikacji otwartych rachunków Pol-Konto dokona 3- osobowa Komisja Losowania
powołana uchwałą przez Zarząd Banku Spółdzielczego w Kurowie, wyłoniona spośród
pracowników Banku Spółdzielczego w Kurowie.
2. W skład Komisji Losowania nie mogą wchodzić:
a) Członkowie organów statutowych Banku Spółdzielczego w Kurowie Rady Nadzorczej i
Zarządu Banku Spółdzielczego w Kurowie
b) Główny księgowy Banku Spółdzielczego w Kurowie
3. Do zadań Komisji losowania należy sprawdzenie czy przygotowane przez pracowników
zajmujących się rachunkami Banku Spółdzielczego wykazy, są sporządzone prawidłowo.
4. W przypadku stwierdzenia, że w wykazie rachunków uprawnionych do losowania
opracowanym przez pracowników rachunków Banku Spółdzielczego w Kurowie błędnie
pominięto, lub dopisano pozycję komisja Losowania w wykazie tym dokona właściwej
korekty. Po weryfikacji komisja Losowania w wykazie uprawnionych do losowania dokona
oznaczenia wkładów przez nadanie im numeracji porządkowej, a pracownicy zajmujący się
rachunkami sporządzają losy.
5. Komisja Losowania ma obowiązek sprawdzić, czy liczba losów przygotowanych do losowania
jest zgodna z liczbą wykazaną w wykazie uprawnionych do losowania. Po dokonaniu
sprawdzenia losów, komisja losowania umieszcza je w pudełku, które zapieczętuje.

6. Z przebiegu prac komisji sporządza się protokół, w którym podaje się m.in.:
- skład Komisji
- datę przeprowadzonego sprawdzenia listy osób uprawnionych do losowania
- ogólną liczbę osób uprawnionych do losowania
- opis czynności weryfikacyjnych
- podpisy
7. Członkowie komisji Losowania podpisują zweryfikowany wykaz wkładów uprawnionych do
losowania i dołączają do swojego protokołu, jako załącznik.
8. Losowania nagród dokona Pracownik Banku Spółdzielczego w Kurowie
9. Nadzór i kontrolę nad prawidłowością przeprowadzenia Loterii promocyjnej sprawuje
Komisja Nadzoru której wszyscy członkowie zapoznali się z Regulaminem Loterii promocyjnej
o nazwie „Loteria jubileuszowa”.
10. Zarząd banku Spółdzielczego w Kurowie powołuje w drodze uchwały Komisje Nadzoru.
11. Losowanie nagród o których mowa w ust. 16 lit. d będzie miało charakter publiczny.
12. Przed przystąpieniem do losowania komisja Losowania przekazuje do weryfikacji komisji
nadzoru komplet swojej dokumentacji, a w szczególności zweryfikowany i podpisany wykaz
uprawnionych do losowania oraz protokół z prac tej komisji.
13. Bezpośrednio przed losowaniem komisja Nadzoru:
a) sprawdza pod względem formalnym wykaz osób zakwalifikowanych do losowania, co
potwierdza swoimi podpisami na liście,
b) sprawdza pojemnik z którego losowane będą losy
14. Jeżeli Komisja Nadzoru w toku prac sprawdzających stwierdzi błędy, to dokona ich korekty.
15. O godzinie podanej w ogłoszeniu Przewodniczący Komisji Nadzoru zarządza rozpoczęcie
losowania, wyjaśniając zasady jego przebiegu oraz ogłasza liczbę rachunków Pol-Konto
biorących udział w losowaniu i rodzaju nagród do rozlosowania.
16. Sposób losowania jest następujący:
a) Członkowie Komisji losowania sprawdzają czy pojemnik przeznaczony do losowania jest
pusty,
b) Członkowie Komisji Losowania sprawdzają liczbę losów,
c) Członkowie komisji Losowania wysypują wszystkie losy do pojemnika
d) Nagrody losowane są ręcznie w kolejności podanej w załączniku Nr 1 do niniejszego
Regulaminu.
e) Po wielokrotnym zamieszaniu losów w pojemniku, osoba o której mowa w ust. 8,
wyjmuje z pojemnika pojedynczo jeden los i wręcza go Komisji Losowania,
f) Po wylosowaniu losu, Przewodniczący komisji Losowania odczytuje numer, który oznacza
liczbę porządkowa pod jaką w wykazie osób uprawnionych zamieszczone jest imię i
nazwisko posiadacza rachunku Pol-Konto na którą padła wylosowana nagroda, i
przystępuje do losowania kolejnej nagrody na tych samych zasadach.
g) Odczytany numer losu komisja Nadzoru wpisuje w protokół wraz z danymi osobowymi
posiadacza rachunku, na którą padła wylosowana nagroda.
h) Los wylosowany nie wraca do pojemnika z losami uczestniczącymi w dalszym losowaniu,
i) Po każdym wylosowaniu danego rodzaju nagród wymienionych w załączniku Nr 1 do
niniejszego Regulaminu
17. Po rozlosowaniu wszystkich nagród przewodniczący komisji losowania ogłasza zakończenie
losowania.
18. Z przebiegu losowania sporządzany jest protokół
§9.

SPOSÓB I TERMIN OGŁASZANIA WYNIKÓW:
1. Wyniki losowania nagród ogłasza na bieżąco obecnym na Dożynkach Powiatowych w
Kurowie przy szkole podstawowej w Kurowie ul. Lubelska 16 24-170 Kurów Komisja
Losowania.
2. Zarząd Banku Spółdzielczego w Kurowie wyniki losowania poda do publicznej wiadomości. W
przypadku, kiedy osoba która została wylosowana jest nieobecna podczas losowania i nie
może odebrać nagrody, w jej miejsce losuje się kolejny los który zajmuje miejsce losu osoby
nieobecnej.
§10.
MIEJSCE I TERMIN WYDAWANIA WYGRANYCH:
1. Wydawanie wylosowanych nagród rozpoczyna się w chwili wylosowania losu z numerem
pod którym znajduje się imię i nazwisko wylosowanej osoby która spełnia warunki
wymienione w niniejszym regulaminie.
2. Miejsce wydawania nagród- Boisko szkolne przy Szkole Podstawowej w Kurowie ul.
Lubelska 16 24-170 Kurów.
3. Termin wydania nagród: 25 sierpnia 2019 roku.
4. Nagrody przewidziane w niniejszej loterii wręczone zostaną zgodnie z obowiązującymi
przepisami podatkowymi.
5. Przekazanie nagród nastąpi na podstawie protokołu zdawczo- odbiorczego, który
podpisują: osoba odbierająca i przedstawiciel Banku Spółdzielczego w Kurowie wydający
nagrodę.
§ 11.
TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI:
1. Osoby spełniające wszelkie wymogi loterii promocyjnej mogą składać pisemne reklamacje
odnoszące się do jej przebiegu do powołanej przez Zarząd Banku Spółdzielczego w Kurowie
Komisji Nadzoru na adres Bank Spółdzielczy w Kurowie ul. Lubelska 9 24-170 Kurów do dnia 30
sierpnia 2019 roku. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla
pocztowego, z zastrzeżeniem, iż pod uwagę będą brane przesyłki zawierające datę stempla
pocztowego zgodna z powyższym terminem, które wpłynęły do siedziby organizatora nie
później niż do dnia 02.09.2019 roku. Reklamacje złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację,
jak również opis i powód reklamacji.
3. Osoba wnosząca reklamacje zostanie szczegółowo , pisemnie poinformowana o wyniku jej
rozpatrywania w terminie 7 dni od daty wpłynięcia reklamacji.
§ 12.
TERMIN PRZEDAWNIENIA ROSZCZEŃ:
1. Roszczenia związane z udziałem w loterii promocyjnej przedawniają się z upływem 6 miesięcy
od dnia, kiedy roszczenie stało się wymagalne. Bieg przedawnienia roszczeń ulega
zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na
reklamację.
§ 13.
WARTOŚĆ PULI NAGRÓD:
Ogólna wartość nagród dla uczestników Loterii promocyjnej wynosi 9.887,00 zł. Wykaz nagród
określa załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§ 14.
ZAWIADOMIENIE UCZESTNIKÓW LOTERII PROMOCYJNEJ „LOTERIA JUBILEUSZOWA” O WARUNKACH
UCZESTNICTWA I UDZIALE W LOTERII PROMOCYJNEJ.
1. Zarząd Banku Spółdzielczego w Kurowie od dnia 01.05.2019 r. poda do publicznej
wiadomości warunki uczestnictwa w „loterii jubileuszowej” w roku 2019 poprzez:
a) Umieszczenie Regulaminu na stronie internetowej www.bskurow.pl oraz tablicach
ogłoszeń w Banku Spółdzielczym w Kurowie oraz jego oddziałach w Karmanowicach,
Klementowicach i Markuszowie.
b) Przygotowanie ulotek informujących o zasadach, warunkach i terminach loterii.
c) Propagowanie w środowisku lokalnym zasad loterii
§ 15.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Administratorem danych osobowych jest organizator loterii, tj. Bank Spółdzielczy w Kurowie,
ul. Lubelska 9 24-170 Kurów
2. Administrator danych osobowych informuje, że:
a) Dane osobowe uczestnika loterii pozyskane przez organizatora jako administratora danych
osobowych są przetwarzane przez administratora zgodnie z powszechnie obowiązującymi
przepisami prawa, wyłącznie w celu związanym z organizacją przedmiotowej loterii, tj. w celu
ustalenia prawa do brania udziału w loterii, ustalenia prawa danego uczestnika do uzyskania
nagrody, wydania nagrody, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz wykonania
niezbędnych obowiązków prawnych ciążących na organizatorze w związku z urządzeniem
loterii,
b) Dane osobowe przetwarzane są w związku z przystąpieniem uczestnika do loterii, na
podstawie art. 6 ust 1 pkt. A), pkt c), pkt f) 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)- Dz. U. UE. L. z
2016 r. Nr 119 oraz przepisów powszechnie obowiązujących,
c) Podanie danych osobowych przez uczestnika jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia
udziału w loterii,
d) Uczestnikowi przysługuje:
- prawo dostępu do podanych danych osobowych,
- prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych danych
osobowych
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych,
- prawo żądania przenoszenia podanych danych osobowych
- prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych w dowolnym
momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
Oświadczenia a powyższym uczestnik może złożyć w formie pisemnej na adres organizatora:
Bank Spółdzielczy w Kurowie ul. Lubelska 9 24-170 Kurów lub na adres e-mail:
kurow@bs.bankbps.lublin.pl

e) Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do
ochrony danych osobowych, w sytuacji gdy uczestnik uzna, że jego dane osobowe są
przetwarzane z naruszeniem przepisów
f) Dane osobowe uczestnika mogą być przekazane przez administratora innym podmiotom w
celu realizacji przez niego obowiązków organizatora loterii wynikających z niniejszego
regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa.
g) Dane osobowe uczestników będą przechowywane do czasu wygaśnięcia ewentualnych
roszczeń uczestników, które są związane z loterią, dane osobowe laureatów mogą być jednak
przechowywane w okresie przewidzianym dla celów sprawozdawczości wymaganej
przepisami
h) Nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji
dotyczących przetwarzania danych, w tym profilowania
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Załącznik Nr 1
Do Regulaminu
Loterii promocyjnej
O nazwie „Loteria Jubileuszowa
Organizowanej przez BS Kurów

Lista nagród w Loterii dla oszczędzających

Lp
1.
2.
3.
4.

Wyszczególnienie
Laptop MSI GV72
Konsola play station 4
Rower miejski BTWIN
Telefon komórkowy Huawei
P20
RAZEM

Ilość
1
1
1
1

Cena
4849
1799
1699
1540

Wartość
4849
1799
1699
1540
9.887,00
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