REGULAMIN KONKURSU „LATO BEZ PORTFELA“
1. Informacje ogólne
1.

Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkursu „LATO BEZ PORTFELA“ ( „konkurs“).

2.

Organizatorem konkursu jest Bank Zachodni WBK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, Rynek 9/11,
50-950 Wrocław, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod nr. KRS 0000008723, NIP 896005673, REGON 930041341, kapitał zakładowy i wpłacony 993 334 810
zł („organizator”/ „bank”).

3.

Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na stronie serwisu facebook.com (dalej
„Serwis”) o nazwie „Bank Zachodni WBK”, znajdującej się pod adresem http://www.facebook.com/bzwbk
(dalej „Profil”).

4.

Regulamin Konkursu (dalej „Regulamin”) określa zasady udziału w organizowanym Konkursie i zawiera
warunki uczestnictwa w Konkursie. Przystąpienie do udziału w Konkursie traktowane jest jako akceptacja
przez Uczestnika warunków Konkursu, zawartych w niniejszym Regulaminie. Konkurs nie jest stworzony,
administrowany ani sponsorowany przez portal www.facebook.com (dalej: Facebook). Facebook jest
znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc. Dołączając do Konkursu Uczestnik przekazuje
dane osobowe Organizatorowi, a nie serwisowi Facebook. Serwis Facebook nie ponosi odpowiedzialności
za Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być
kierowane do Organizatora, a nie do serwisu Facebook.

5.

Niniejszy Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada
2009 r. o grach hazardowych.

6.

Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator. Organizator jest jednocześnie wydającym nagrody.
2. Czas trwania konkursu

1.

Okres trwania konkursu – konkurs trwa od 23.07.2018r do 15.08.2018 r. godz. 23:59.
3. Uczestnik konkursu

1. Uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej „Uczestnikiem”, może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna,
posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, posiadająca adres zamieszkania na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, która spełni warunki określone w pkt 4. Regulaminu „Zasady konkursu“.
2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora konkursu (w tym pracownicy tymczasowi lub
zleceniobiorcy), ich współmałżonkowie i dzieci, jak też osoby pozostające z nimi we wspólnym gospodarstwie
domowym.
3. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i prowadzony jest na profilu „Bank Zachodni WBK” na
portalu Facebook, zwanym dalej „Profilem”.
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4. Zasady konkursu
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest udzielenie odpowiedzi na Zadanie konkursowe zawarte w poście
z dnia 23.07.2018r. na profilu https://www.facebook.com/bzwbk.
2. Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za treść Zadania Konkursowego.
3. Treści wykorzystane przez uczestnika w Zadaniu Konkursowym nie mogą naruszać powszechnie
obowiązujących przepisów prawa. W szczególności Zadanie Konkursowe nie może prezentować: treści
pornograficznych, treści uważanych za niemoralne lub nieetyczne, wizerunków osób trzecich – bez
zgody tych osób oraz naruszać praw autorskich - nie mogą zawierać treści prezentujących radykalne
postawy społeczne (np: dyskryminujące ze względu na płeć, wyznanie, kolor skóry), treści naruszające
dobra osobiste osób trzecich lub ich godność oraz praw własności intelektualnej osób trzecich.
Uczestnik musi być autorem przesłanego Zadania Konkursowego i muszą mu przysługiwać niczym
nieograniczone prawa autorskie do Zadania Konkursowego.
4. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu oraz nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu w
trakcie trwania Konkursu będzie czuwała Komisja Konkursowa (zwana dalej: „Komisją” lub „Jury”). W
skład Komisji wejdą trzy osoby powołane przez Organizatora.
5. W razie naruszenia pkt. 7. Regulaminu „Prawa autorskie”, Zgłoszenie dokonane przez Uczestnika
będzie wykluczane z Konkursu przez Komisję i nie będzie brało w nim udziału.
6. Po upływie terminu nadsyłania zgłoszeń w Konkursie, o którym mowa w pkt 2. Regulaminu „Czas
trwania konkursu”, w terminie 3 dni roboczych, Komisja - spośród osób, które wzięły udział w Konkursie
i dokonały prawidłowego zgłoszenia wybierze laureatów Konkursu.
7. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na Bank Zachodni WBK na Facebooku w formie komentarza
pod postem konkursowym najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych po zakończeniu konkursu.
8. Uczestnik może przesłać jedno zgłoszenie w ciągu trwania Konkursu. Po wysłaniu zgłoszenia Uczestnik
nie ma możliwości wprowadzania zmian lub edycji zgłoszenia.
9. Uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę podczas trwania całego Konkursu.
10. Dokonanie zgłoszenia stanowi dowód akceptacji przez Uczestnika warunków Regulaminu w całości. W
Konkursie uczestniczą wszystkie prawidłowe zgłoszenia dokonane zgodnie z postanowieniami
niniejszego Regulaminu.
11. Zgłoszenia do Konkursu niespełniające wymogów Regulaminu są nieważne i będą wykluczane z
Konkursu.
5. Nagrody
1. Nagrodami w Konkursie są:
I stopnia – słuchawki beats ep (5 szt.)
II stopnia – aparaty instax mini 8 (5 szt.)
III stopnia – bilety do kina HELIOS (10 podwójnych voucherów)
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2. Nagrody zostaną przyznane na podstawie decyzji Komisji, która zostanie podjęta w terminie 3 dni
roboczych od dnia zakończenia konkursu. Nagrody zostaną przyznane przez Jury Uczestnikom, którzy
wykonają Zadanie konkursowe, a jego rozwiązanie zostanie uznane przez Jury za najbardziej
kreatywne.
3. Warunkiem otrzymania Nagrody jest przesłanie maila z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych
osobowych na potrzeby związane z realizacją celów Konkursu. Zwycięzca, w odpowiedzi na informację
o wygranej, prześle mail na adres: zespol_bzwbk@bzwbk.pl dane kontaktowe, niezbędne do
przekazania Nagrody oraz zawrze w treści maila informację, iż wyraża zgodę na przetwarzanie danych
osobowych na potrzeby związane z realizacją celów Konkursu.
4. Laureatom nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do Nagrody na osoby trzecie.
5. Do każdej z nagród zostanie doliczona dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej
równowartości 10 proc. podatku dochodowego od osób fizycznych liczonego od łącznej wartości tych
nagród. Dodatkowa nagroda pieniężna zostanie przeznaczona na pokrycie należnego zryczałtowanego
podatku dochodowego ustalonego od łącznej wartości tych nagród.
6. Od łącznej wartości nagród Bank jako płatnik potrąci 10 proc. zryczałtowany podatek dochodowy i
pobrany podatek przekaże na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego.
7. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.
8. Uczestnik może wygrać tylko jedną Nagrodę podczas trwania całego Konkursu.

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody z przyczyn
leżących po stronie laureata, a w szczególności w przypadku braku możliwości odbioru nagrody lub w
przypadku niespełnienia przez Laureata warunków, o których mowa w Regulaminie.

6. Słowniczek
1. Konkurs – konkurs z nagrodami pod nazwą „Lato bez portfela” organizowany przez Bank Zachodni
WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Rynek 9/11, 50-950 Wrocław.
2. Profil – serwis internetowy pod adresem www.facebook.com/bzwbk
3. Profil osobisty – profil użytkownika Facebook.com, założony i prowadzony zgodnie z regulaminem
serwisu. Dane zawarte na Profilu osobistym Uczestnika Konkursu muszą być prawdziwe i zgodne z
rzeczywistością. Jedna osoba fizyczna może używać tylko jednego Profilu osobistego w Konkursie.
4. Jury - komisja powołana przez Organizatora Konkursu, w skład której wchodzą osoby reprezentujące
Organizatora. Do zadań Jury należy stałe czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu,
podejmowanie decyzji w kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane z Konkursem, w tym
wyjaśnianie Regulaminu oraz ostateczna ocena zgłoszeń i wybór zwycięzców. Jury podejmie decyzję
o przyznaniu Nagród w Konkursie zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy
członków Jury. W przypadku równości głosów, decyduje głos przewodniczącego jury, który zostanie
wybrany przez członków Jury spośród jej grona.
5. Zadanie konkursowe - Zadanie konkursowe polega na dodaniu w komentarzu pod postem z dnia
23.07.2018r. na profilu https://www.facebook.com/bzwbk hasztaga #płaćmobilnie oraz umieszczenie
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zdjęcia jak i gdzie na wakacjach płacisz telefonem za pomocą cyfrowych portfeli: Google Pay, Apple
Pay, BLIK, płatności zbliżeniowych telefonem lub zegarkiem Garmin Pay.
7. Prawa autorskie
1. Przesyłając zgłoszenie Uczestnik jednocześnie oświadcza, że jest wyłącznym twórcą Zadania
Konkursowego w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, oraz że przysługują mu
pełne autorskie prawa majątkowe do Zadania Konkursowego.
2. Organizator, działając na podstawie art. 921 § 3 kodeksu cywilnego, z chwilą wydania Nagrody nabywa
pełne autorskie prawa majątkowe i autorskie do nagrodzonych Zadań Konkursowych, co w szczególności
obejmuje następujące pola eksploatacji:
a) zwielokrotnianie każdą techniką, a w szczególności techniką fotooptyczną, druku, magnetyczną lub
cyfrową;
b) wprowadzanie do obrotu, wprowadzanie do pamięci komputera oraz lokalnych sieci komputerowych;
c) publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w
czasie przez siebie wybranym;
d) wykorzystanie we wszelkich formach komunikacji, promocji lub reklamy, w szczególności w charakterze
materiału reklamowego lub promocyjnego, w charakterze elementu materiałów reklamowych lub
promocyjnych takich jak ogłoszenia prasowe, reklamy zewnętrzne, filmy reklamowe, reklamy radiowe,
materiały POS, rozpowszechnianie w sieci Internet, zarejestrowanie w charakterze znaku towarowego.
3. Organizatorowi przysługuje prawo anonimowego rozpowszechniania nagrodzonych Zadań Konkursowych,
wprowadzania w nich zmian, w tym dokonywania skrótów, a także decydowania o pierwszym publicznym
udostępnieniu nagrodzonych Zadań Konkursowych oraz sprawowania nadzoru nad sposobem korzystania
z Zadań Konkursowych. Ponadto Organizatorowi przysługuje prawo wykonywania i korzystania z
opracowań nagrodzonych Zadań Konkursowych.
8. Reklamacje
1.

Uczestnik może złożyć reklamację:
a) ustnie: osobiście lub telefonicznie w dowolnej jednostce organizacyjnej banku zajmującej się obsługą
klienta;
b) pisemnie: przesyłką pocztową na adres siedziby banku lub jego dowolnej jednostki organizacyjnej
zajmującej się obsługą klienta lub poprzez kuriera lub posłańca lub osobiście w dowolnej jednostce
organizacyjnej banku zajmującej się obsługą klienta;
c) w formie elektronicznej: poprzez usługę BZWBK24 Internet.

2.

Odpowiednie adresy oraz numery telefonów dostępne są w jednostkach organizacyjnych banku
zajmujących się obsługą klienta oraz wskazane są na stronie internetowej banku bzwbk.pl.

3.

Odpowiedź na reklamację, w zależności od charakteru sprawy oraz wyboru klienta, zostanie udzielona
przez bank listownie lub poprzez skrzynkę odbiorczą w BZWBK24 lub sms, bez zbędnej zwłoki, jednak nie
później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. W szczególnie skomplikowanych przypadkach
uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni, termin ten może
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zostać wydłużony maksymalnie do 60 dni, po uprzednim wyjaśnieniu uczestnikowi przyczyn opóźnienia i
wskazania okoliczności wymagających dodatkowego ustalenia.
4.

Szczegółowe informacje dotyczące trybu wnoszenia i rozpatrywania reklamacji przez bank dostępne są
na stronie internetowej banku bzwbk.pl oraz w jednostkach organizacyjnych banku zajmujących się obsługą
klienta.

5.

Uczestnik konkursu może zwrócić się o bezpłatną pomoc prawną do Miejskich lub Powiatowych
Rzeczników Konsumenta.

6.

Spory pomiędzy uczestnikiem a organizatorem mogą być rozstrzygane polubownie przed Arbitrem
Bankowym przy Związku Banków Polskich, o ile wartość przedmiotu sporu nie jest wyższa niż 12 000
złotych polskich. Adres strony internetowej Arbitra Bankowego: http://zbp.pl/dla-konsumentow/arbiterbankowy.

7.

Spory między uczestnikiem a bankiem w sytuacji nieuwzględnienia przez bank reklamacji uczestnika mogą
być zakończone w drodze pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów przed
Rzecznikiem Finansowym, w trybie określonym w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu
reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Adres strony internetowej
Rzecznika Finansowego: https://rf.gov.pl.

8.

Właściwym dla banku organem nadzoru jest Komisja Nadzoru Finansowego.

9. Informacje dodatkowe
1. Organizator jest odpowiedzialny za prowadzenie konkursu i jego prawidłowy przebieg.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia okresu trwania konkursu.
3. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Bank Zachodni WBK S.A. dalej jako
(„Administrator“). Administrator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestników w celu realizacji konkursu.
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się na www.bzwbk.pl

10. Postanowienia końcowe
1. Zasady przeprowadzenia Konkursu określa niniejszy Regulamin. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym
Regulaminem stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego..
2. Niniejszy Regulamin Konkursu dostępny jest dla Uczestników na stronie „Bank Zachodni WBK” w serwisie
społecznościowym Facebook oraz do wglądu w siedzibie Organizatora.
3. Organizator odpowiedzialny jest za przeprowadzenie Konkursu i jego prawidłowy przebieg.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia Konkursu.

