
Regulamin konkursu „wizerunek karty wielowalutowej” 
 

I. Organizator 
Organizatorem konkursu („Konkurs”) jest Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa z siedzibą w 
Sopocie („Organizator”). Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Niniejszy regulamin 
Konkursu stanowi podstawę jego organizacji, a także określa prawa i obowiązki jego Uczestników 
(„Regulamin”). 
 

II. Uczestnicy Konkursu 
Uczestnikiem Konkursu może być każdy pełnoletni i posiadający pełną zdolność do czynności prawnych członek, 
pracownik lub członek rodziny pracownika każdej ze Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych, pod 
warunkiem spełnia wszystkich wymogów określonych w pkt III. Regulaminu („Uczestnik”). 
 

III. Warunki uczestnictwa 
1. Zgłaszanie się Uczestników do udziału w Konkursie odbywać się będzie w terminie od dnia 12.04.2021 r. 

do 28.04.2021 
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest spełnienie łącznie następujących warunków: 

1) akceptacja przez Uczestnika Konkursu treści Regulaminu, 
2) dokonanie zgłoszenia na formularzu, będącym załącznikiem do Regulaminu, dostępnym na stronie 

internetowej Organizatora, przesyłając je na adres: joanna.szulc@skok.pl w terminie, o którym mowa 
w ust. 1 powyżej, 

3) przesłanie pocztą na adres siedziby Organizatora (81-743 Sopot, ul. Władysława IV 22) lub 
elektroniczne na adres joanna.szulc@skok.pl pracy konkursowej w dowolnej formie, dotyczącej 
wizerunku na wielowalutowej karcie płatniczej VISA, w terminie, o którym mowa w ust. 1 powyżej. 

3. Dokonanie czynności oraz spełnienie łącznie warunków określonych w ust. 2, w dowolnej kolejności, w 
okresie trwania Konkursu, oznacza zgłoszenie się do Konkursu („Zgłoszenie”). 

4. Każdy Uczestnik może dokonać tylko jednego Zgłoszenia do Konkursu. 
5. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik 

zależy od przypadku, ani żadną inną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o 
grach hazardowych. 

6. Regulamin Konkursu, formularz zgłoszeniowy oraz dodatkowe informacje dotyczące Konkursu dostępne 
są na stronie www.skok.pl. 

 
IV. Przebieg Konkursu 

1. W celu wyłonienia Zwycięzcy Konkursu oraz w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu, 
Organizator w terminie, o którym mowa w pkt III. ust. 1 Regulaminu powoła 4-osobową komisję 
konkursową („Komisja Konkursowa”). Komisja Konkursowa składać się będzie z przedstawicieli 
Organizatora, która dokona wyboru najlepszej pracy spośród nadesłanych prac Uczestników, biorących 
udział w Konkursie. 

2. Komisja Konkursowa w terminie do 04.05.2021 r. po upływie terminu, o którym mowa w pkt III ust. 1 
Regulaminu, wybierze zwycięskie prace konkursowe (nagrodzoną oraz wyróżnione), kierując się wyłącznie 
własnym uznaniem, uwzględniając następujące elementy, podlegające ocenie: 

1) ogólny wygląd pracy, jej walory graficzne, przejrzystość, poziom merytoryczny, układ i merytoryczny 
poziom prezentowanych treści; 

2) walory zastosowanych środków – grafika, hasła, pomysły reklamowe i promocyjne; 
3) wykorzystanie tradycji i historii polskiego ruchu i organizacji samopomocy finansowej; 
4) uwzględnianie spółdzielczego charakteru SKOK-ów; 
5) Zawarcie w pracy akcentów ekologicznych; 
6) Uwzględnienie charakteru karty wielowalutowej. 

 
 

V. Wyłonienie Zwycięzcy, przyznanie nagrody oraz wyróżnień 
1. W Konkursie pierwszą nagrodą nagrodzony może zostać 1 (jeden) Uczestnik, którego Zgłoszenie zostanie 

przez Komisję Konkursową ocenione najwyżej („Zwycięzca”). 
2. W przypadku wyłonienia Zwycięzcy, przygotowana przez niego praca zostanie wykorzystana do produkcji 

karty wielowalutowej, wydawanej przez Organizatora. 
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3. Wyłoniony Zwycięzca otrzyma nagrodę finansową w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych), 
ufundowaną przez Organizatora. 

4. Szczegółowy termin i sposób przekazania nagrody Zwycięzcy zostanie ustalony ze Zwycięzcą w trybie 
indywidualnym, po jego wyłonieniu oraz ogłoszeniu wyników Konkursu. 

5. Oprócz nagrody głównej, Komisja Konkursowa może przyznać nie więcej niż 3 (trzy) wyróżnienia specjalne 
dla Uczestników, z zaznaczeniem tej zalety/cechy, która stała się podstawą przyznania danego 
wyróżnienia. 

6. W przypadku braku jakichkolwiek Zgłoszeń, Zgłoszeń nieodnoszących się do żadnych lub większości 
elementów określonych w pkt IV ust. 2 Regulaminu lub innych powodów, Komisja Konkursowa może nie 
przyznać pierwszej nagrody oraz wyróżnień specjalnych. 

7. Jeden Uczestnik nie może otrzymać więcej niż jednego z przyznawanych przez Komisję Konkursową 
wyróżnień lub pierwszej nagrody. 

8. Wyłonienie Zwycięzcy Konkursu oraz przyznanie wyróżnień specjalnych nastąpi w terminie do dnia 
4.05.2021 r. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone podczas Forum Produktowego. 

9. W przypadkach wskazanych w przepisach prawa, Zwycięzcy zostanie przyznana dodatkowa kwota 
pieniężna w wysokości 11,11% wartości nagrody, o której mowa w ust. 3 powyżej, na pokrycie należnego 
podatku od wygranych w konkursach, która zostanie w całości przekazana przez Organizatora właściwemu 
urzędowi skarbowemu z tytułu zapłaty tego podatku.  

10. Nagroda, z chwilą jej przekazania, podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w ustawie o podatku 
dochodowym od osób fizycznych.  

11. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z odbioru nagrody, rezygnacja obejmuje również dodatkową 
kwotę pieniężną na pokrycie należnego podatku, o której mowa w ust. 9 powyżej. 

12. Prawa do nagrody nie mogą być przeniesione przez Zwycięzcę na rzecz osób trzecich przed odbiorem 
nagrody przez Zwycięzcę. 

 
VI. Reklamacje  

1. Prawo do składania reklamacji przysługuje każdemu Uczestnikowi Konkursu, który może ją złożyć w 
okresie od rozpoczęcia przyjmowania Zgłoszeń, o którym mowa w pkt III ust. 1 Regulaminu do 14. dnia po 
ogłoszeniu wyników Konkursu, o którym mowa w pkt V. ust. 7 Regulaminu. 

2. Reklamacja dotycząca Konkursu, powinna być złożona z informacją, iż dotyczy ona Konkursu „na 
wizerunek karty wielowalutowej”, pisemnie na adres siedziby Organizatora lub mailowo na adres: 
joanna.szulc@skok.pl.  

3. Reklamacje rozpatruje Organizator w terminie 14 dni od ich otrzymania. W przypadku, gdy reklamacja 
wymaga uzupełnienia – Organizator zwróci się do Uczestnika z prośbą o jej uzupełnienie i poinformuje o 
nowym czasie jej rozpatrzenia. 

4. Postępowanie reklamacyjne nie wyłącza innych praw Uczestnika przysługujących mu w oparciu o przepisy 
prawa. 

 
VII. Dane osobowe  

1. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora dla celów organizacji Konkursu i 
wykonania zobowiązań wynikających z regulaminu, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, o 
którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 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 (RODO).  

2. Prawnie uzasadniony interes Organizatora, o którym mowa w ust. 1 powyżej, polega na integracji i 
promocji systemu spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych oraz marketingu usług własnych 
Organizatora.  

3. Organizator występuje w charakterze administratora danych osobowych Uczestników, w rozumieniu art. 4 
pkt 7 RODO.  

4. Uczestnik może skontaktować się z wyznaczonym przez Organizatora inspektorem ochrony danych pod 
adresem email iod@skok.pl.  

5. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora przez okres niezbędny do organizacji i 
rozstrzygnięcia Konkursu oraz przedawnienia ewentualnych roszczeń Uczestników związanych z 
Konkursem, do czego Organizator jest uprawniony na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W przypadku 
Zwycięzców, Organizator będzie przetwarzał ich dane osobowe dodatkowo przez okres obowiązkowego 
przechowywania dokumentacji podatkowej i rachunkowej. Podstawą prawną przetwarzania danych 



osobowych Zwycięzców w tym celu będzie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku z art. 74 ustawy o 
rachunkowości oraz art. 70 i 80 Ordynacji podatkowej.  

6. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w Konkursie. 
7. Dane osobowe Uczestników nie będą udostępniane, powierzane do przetwarzania, ani przekazywane do 

państw trzecich. Na podstawie danych osobowych Uczestników nie będą podejmowane 
zautomatyzowane decyzje, o których mowa w art. 22 RODO. Dane osobowe Uczestników nie będą 
również poddawane profilowaniu.  

8. W związku z przetwarzaniem danych przez Organizatora, Uczestnikom przysługują następujące 
uprawnienia:  
1) dostępu do przetwarzanych danych, sprostowania danych, które są nieprawidłowe lub uzupełnienia 

niekompletnych danych;  
2) żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w przepisach prawa;  
3) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w ramach realizacji prawnie usprawiedliwionego 

interesu administratora danych;  
4) wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;  
5) usunięcia danych osobowych.  

 
VIII. Prawa autorskie i pokrewne 

1. Na podstawie art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego Zwycięzca z chwilą wydania nagrody przenosi na 
Organizatora autorskie prawa majątkowe do nagrodzonej pracy konkursowej, bez ograniczeń czasowych i 
terytorialnych, na wszystkich znanych w dniu przeniesienia autorskich praw majątkowych polach 
eksploatacji, a w szczególności: 

1) na wytwarzanie, utrwalanie i zwielokrotnianie pracy konkursowej w następujących technikach: 
drukarską, reprograficzną, cyfrową, zapisu magnetycznego, 

2) wprowadzanie pracy konkursowej do obrotu poprzez sprzedaż hurtową i detaliczną, 
3) użyczanie i najem pracy konkursowej, 
4) publikacje, w każdym rodzaju prasy zarówno w treści gazet/pism, jak i na ich pierwszych stronach, w 

tym w ramach reklam i ogłoszeń prasowych, 
5) publiczne udostępnianie pracy konkursowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w 

miejscu i czasie przez siebie wybranym, 
6) prezentacja i wprowadzanie do pamięci komputera i serwerów sieci komputerowych, w tym ogólnie 

dostępnych w rodzaju Internet oraz ich udostępniania w celach reklamowych użytkownikom takich 
sieci, 

7) prezentacja dla pracowników i współpracowników Organizatora oraz klientów Organizatora, 
8) użyczanie i najem nośników, na których zarejestrowano pracę konkursową, 
9) dokonywanie obróbki pracy konkursowej metodą cyfrową i analogową, 
10) rozpowszechnianie poprzez przekazywanie przedstawicielom mediów i prasy, w tym internetowych, w 

celu ich publikacji, wedle uznania mediów i prasy, 
11) wystawianie wyświetlenie pracy konkursowej, w tym w miejscach publicznych, 
12) sporządzanie opracowań pracy konkursowej oraz łączenie pracy konkursowej z innymi utworami oraz 

eksploatowanie tak powstałych utworów na polach eksploatacji wymienionych powyżej. 
2. W przypadku zaistnienia konieczności rozszerzenia zakresu eksploatacji pracy konkursowej o pola 

niewymienione w niniejszym Regulaminie, Organizator i Zwycięzca w odrębnej umowie uregulują warunki 
przeniesienia autorskich praw majątkowych na niewymienionych w niniejszym Regulaminie polach 
eksploatacji. Organizatorowi będzie przysługiwało prawo pierwszeństwa w nabyciu praw do eksploatacji 
pracy konkursowej na niewymienionych w Regulaminie polach eksploatacji. 

3. Zwycięzca i wyróżnieni Uczestnicy udzielają Organizatorowi zgody na:  
1) modyfikowanie pracy konkursowej, w tym m.in. do dokonywania korekt, skrótów, przeróbek, zmian i 

adaptacji pracy konkursowej oraz jej pojedynczych fragmentów, łączenia pracy konkursowej z innym 
utworem bez nadzoru autorskiego, a także, 

2) swobodne korzystanie z pracy konkursowej oraz jej pojedynczych elementów, jak również swobodne 
korzystanie z modyfikacji pracy konkursowej i jej elementów bez nadzoru autorskiego, w celu 
prowadzenia reklamy i promocji dowolnych produktów, pod dowolną marką wybraną przez 
Organizatora, na terytorium Rzeczypospolitej Polski i za granicą, 

3) anonimowe rozpowszechnianie nagrodzonej lub wyróżnionej pracy konkursowej. 
4. Zwycięzca lub wyróżniony Uczestnik oświadcza, że posiada (lub będzie posiadał najpóźniej w chwili 

wzięcia udziału w Konkursie) nieograniczone prawami osób trzecich autorskie prawa majątkowe do pracy 



konkursowej i jej elementów i gwarantuje, że nikt nie podniesie przeciwko Organizatorowi żadnych 
skutecznych roszczeń o ochronę praw autorskich. W przypadku, gdyby takie roszczenia zgłoszono, 
Zwycięzca lub wyróżniony Uczestnik zobowiązuje się zwolnić Organizatora z odpowiedzialności wobec 
osób trzecich przez spełnienie należnych wierzycielowi świadczeń, w szczególności Zwycięzca lub 
wyróżniony Uczestnik zobowiązuje się przejąć i zaspokoić roszczenia osób trzecich, a gdyby okazało się to 
niemożliwe, zobowiązuje się naprawić poniesioną przez Organizatora z tego tytułu szkodę w pełnym 
zakresie. Ponadto Zwycięzca oraz wyróżniony Uczestnik zobowiązują się zastąpić Organizatora we 
wszystkich postępowaniach sądowych lub pozasądowych w powyższym zakresie lub zwrócić 
Organizatorowi poniesione przez Organizatora uzasadnione koszty i opłaty na poczet postępowań, w tym 
koszty obsługi prawnej i koszty zastępstwa procesowego. Organizatorowi przysługiwać będzie prawo do 
zmian i opracowań pracy konkursowej lub jej tłumaczenia na dowolny język obcy. Z powyższego tytułu 
Zwycięzcy lub wyróżnionemu Uczestnikowi nie będzie przysługiwało jakiekolwiek dodatkowe 
wynagrodzenie poza prawem do nagrody na zasadach określonych w Regulaminie. 

5. Zwycięzca lub wyróżniony Uczestnik zobowiązują się do niewykonywania autorskich praw osobistych w 
stosunku do pracy konkursowej i upoważnia jednocześnie Organizatora do wykonywania takich autorskich 
praw osobistych jego imieniem. 

6. Zwycięzca oraz wyróżniony Uczestnik przenosi na Organizatora prawo do wyłącznego udzielania zgody na 
wykonanie autorskich praw zależnych. 

 
IX. Postanowienia końcowe 

1. Uczestnicy Konkursu działający sprzecznie z postanowieniami Regulaminu, przepisami prawa, zasadami 
współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami, mogą na podstawie decyzji Organizatora zostać 
zdyskwalifikowani, w tym może w stosunku do nich zostać podjęta decyzja Organizatora o utracie prawa 
do nagrody lub wyróżnienia w Konkursie. W takim przypadku Organizator może wytypować w miejsce 
Uczestnika innego Zwycięzcę lub osobę wyróżnionego, na podstawie kryteriów określonych w 
Regulaminie.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy postępują w sposób zgodny z Regulaminem, 
w tym z ust. 1 powyżej. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika m.in. złożenia określonych 
oświadczeń, wyjaśnień, podania określonych danych lub przedłożenia wskazanych dokumentów. Brak 
współpracy Uczestnika w powyższym zakresie uprawnia Organizatora do podjęcia decyzji o utracie prawa 
do nagrody lub wykluczenia z uczestnictwa w Konkursie. W takim przypadku Organizator może 
wytypować w miejsce Uczestnika innego Zwycięzcę, na podstawie kryteriów określonych w Regulaminie.  

3. Informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać za pośrednictwem poczty elektronicznej 
wysyłanej na adres: joanna.szulc@skok.pl oraz telefonicznie, kontaktując się z ustanowionym przez 
Organizatora opiekunem Konkursu – Joanną Szulc. 

4. Wszelkie roszczenia Uczestników będą rozpatrywane przez Organizatora. 
5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego 

prawa. 
6. Wszelkie spory związane z Konkursem będą rozpatrywane przez właściwy sąd. 
7. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na www.skok.pl. 
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