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REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ „K-ARTYSTYCZNY” 
 
 
 
Rozdział 1. Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa warunki i zasady 
uczestnictwa w konkursie pn. „Konkurs K-artystyczny” 
(„Konkurs”) oraz sposobu jego przeprowadzenia.  

2. Organizatorem Konkursu jest PKO Bank Polski SA z siedzibą w 
Warszawie, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowany 
w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 
0000026438; NIP: 525-000-77-38; REGON: 016298263; kapitał 
zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł zwany dalej 
„Bankiem” lub „Organizatorem”. 

3. Przyrzekającym Nagrodę oraz Nagrodę Publiczności jest Bank. 
Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, 
na stronie internetowej https://www.pkobp.pl/klienci-
indywidualni/konkurs/k-artystyczny/ oraz Profilu Banku w 
serwisie społecznościowym Instagram. 

4. Regulamin dostępny jest na: 
a) stronie internetowej: https://www.pkobp.pl/klienci-

indywidualni/konkurs/k-artystyczny/  
b) stronie internetowej www. bankomania.pkobp.pl. 

5. Na potrzeby Konkursu przyjmuje się następujące definicje, które 
oznaczają odpowiednio: 

1) Komisja konkursowa – grupa osób powołana przez 
Organizatora do rozstrzygania spraw związanych z 
Konkursem, w szczególności wyłonienia Zwycięzcy i 
Laureatów Nagród; sposób powołania Komisji 
konkursowej określa Organizator; 

2) Uczestnik konkursu (Uczestnik) – osoba fizyczna biorąca 
udział w Konkursie spełniająca wymagania określone w 
§2 ust. 2 i 3 Regulaminu;  

3) Praca konkursowa - projekt graficzny wizerunku awersu 
karty debetowej Banku, stworzony przez Uczestnika 
zgodnie z zasadami i warunkami Konkursu określonymi 
w § 3 Regulaminu, będący przedmiotem oceny Komisji 
konkursowej; 

4) Zwycięzca – Uczestnik będący autorem najciekawszej, w 
ocenie Komisji konkursowej Pracy konkursowej i 
zdobywca Nagrody I stopnia;  

5) Laureat – Uczestnik będący autorem Pracy konkursowej 
wyróżnionej przez Komisję konkursową Nagrodą II 
stopnia albo Nagrodą III stopnia; 

6) Zdobywca Nagrody publiczności - Uczestnik, który 
zdobył największą liczbę Polubień Pracy konkursowej na 
Profilu Banku od dnia: 18.09.2020 r. od godziny 09:00 do 
dnia 25.09.2020 r. do godziny 23:59 

7) Profil Banku - konto Banku w serwisie 
społecznościowym Instagram, prowadzone pod adresem 
www.instagram.com/pkobp/; 

8) nagroda - wspólne określenie Nagrody I, II, III stopnia 
oraz Nagrody publiczności. 

9) Nagroda – wspólne określenie Nagrody I stopnia oraz 
Nagród II stopnia oraz III stopnia;  

10) Nagroda publiczności - określenie dodatkowej nagrody 
dla Uczestnika, którego Praca konkursowa zdobyła 
największą liczbę Polubień na Profilu Banku; 

11) Galeria konkursowa - galeria utworzona na stronie  
https://www.pkobp.pl/klienci-indywidualni/konkurs/k-
artystyczny/ na potrzeby Konkursu, gdzie będą 
publikowane wszystkie zaakceptowane przez 
Organizatora Prace konkursowe; 

12) Polubienie - głos oddany przez użytkownika serwisu 
społecznościowego Instagram na Pracę konkursową 
Uczestnika na Profilu Banku; 

13) Czas trwania Konkursu – okres 20.08.2020r. od godz. 
09:00 do 25.09.2020 r. do godz. 23:59;  

14)    Okres głosowania - przedział czasowy od 18.09.2020 r.   
 od godz. 09:00 do 25.09.2020 r. do godz. 23:59, w którym 
 będzie umożliwione głosowanie na Prace konkursowe 
 opublikowane na Profilu Banku; w wyniku głosowania 

zostanie przyznana  Nagroda publiczności; głosowanie będzie 
odbywać się przy pomocy funkcji „polubienia” serwisu 
społecznościowego Instagram.  

6. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób 
sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z 
podmiotami będącymi właścicielami lub zarządzającymi 
serwisem społecznościowym Instagram. 

7. Organizator oświadcza, że 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.  

 

Rozdział 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie  

§ 2 

1. Udział w Konkursie jest nieodpłatny i dobrowolny. 
2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Pionu 

Marketingu i Komunikacji Organizatora, osoby wchodzące w 
skład Komisji konkursowej oraz pracownicy firmy „Konceptika 
Mateusz Miernikowski, NIP: 625-22-55-056”, a także członkowie 
najbliższej rodziny wymienionych wyżej osób. Przez członków 
najbliższej rodziny należy rozumieć: wstępnych, zstępnych, 
rodzeństwo, małżonków, powinowatych do drugiego stopnia oraz 
osoby pozostające w stosunku przysposobienia i osoby 
pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym. 

3. Z zastrzeżeniem ust. 2, w Konkursie mogą brać udział osoby 
fizyczne, które: 

1) ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności 
prawnych; 

2) w sposób prawidłowy wypełniły oraz wysłały do 
Organizatora formularz zgłoszeniowy, w którym zawarły 
swoje dane osobowe (imię i nazwisko, miasto, adres e-
mail, numer telefonu zarejestrowany na terenie 
Rzeczpospolitej) oraz inne oświadczenia na potrzeby 
prowadzenia Konkursu; 

3) zaakceptowały niniejszy Regulamin,  poprzez zaznaczenie 
odpowiedniego pola zamieszczonego na formularzu 
zgłoszeniowym; 

4) wyraziły zgodę na przetwarzanie swoich danych 
osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu i działań z 
nim związanych poprzez zaznaczenie odpowiedniego 
pola zamieszczonego na formularzu zgłoszeniowym; 

5) wyraziły zgodę na wykonywanie autorskich praw 
osobistych przez Bank poprzez zaznaczenie 
odpowiedniego pola zamieszczonego na formularzu 
zgłoszeniowym; 

6) prawidłowo wgrały w wyznaczonym do tego miejscu w 
formularzu zgłoszeniowym Pracę konkursową zgodnie z 
wymaganiami przedstawionymi w § 4 ust. 1 Regulaminu; 

7) działają jako konsument w rozumieniu art. 221 ustawy z 
dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. 

4.   Prace konkursowe zamieszczane poprzez formularz 
zgłoszeniowy na stronie https://www.pkobp.pl/klienci-
indywidualni/konkurs/k-artystyczny/ podlegają wstępnej 
akceptacji przez Komisję konkursową i organizację płatniczą 
Mastercard pod kątem spełnienia wymagań formalnych 
wskazanych w § 3 ust. 7 – 11 Regulaminu. Prace konkursowe 
niespełniające tych wymagań nie zostaną zakwalifikowane do 
Konkursu.  

5.    Przystąpienie do Konkursu następuje z chwilą wgrania przez 
Uczestnika Pracy konkursowej zgodnie z wytycznymi zawartymi 
w § 3 ust. 7-9 Regulaminu oraz przesłania wypełnionego 
formularza zgłoszeniowego.  
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Rozdział 3. Zasady Konkursu 

§ 3 

1. Nagrody przyznawane będą przez Komisję konkursową dla 
Uczestników, których Prace konkursowe zostaną uznane za 
najciekawsze ze względu na: kreatywne podejście do  grafiki oraz 
wizualizacji,  a także oryginalność pomysłu.  

2. Nagrody będą przyznawane po zakończeniu Konkursu oraz 
Okresu głosowania  w terminie 5 dni roboczych. 

3. Jeden Uczestnik może otrzymać wyłącznie jedną Nagrodę 
przyznaną przez Komisję konkursową oraz jedną Nagrodę 
publiczności. 

4. Uczestnik Konkursu może zgłosić nieograniczoną liczbę Prac 
konkursowych, jednak tylko jedna Praca konkursowa Uczestnika 
może zostać nagrodzona przez Komisję konkursową.   

5. W celu przygotowania Pracy konkursowej i przekazania jej do 
Organizatora, Organizator udostępnia kreator karty płatniczej 
(debetowej) wraz z wzornikiem karty, który znajduje się na 
stronie: https://www.pkobp.pl/klienci-indywidualni/konkurs/k-
artystyczny/ 

6. Wzornik karty zawiera stałe elementy karty płatniczej (debetowej) 
Banku, które należy uwzględnić w Pracy konkursowej. 

7. Praca konkursowa musi spełniać poniższe wymagania 
techniczne: 

1) typ pliku grafiki lub fotografii: TIFF, 
2) DPI: 600, 
3) wymiary obrazu:  minimalnie 2100 x 1344 px. 
4) tło nie może powodować, że stałe elementy karty 

debetowej będą niewidoczne lub nieczytelne. 
8. Zgłoszenie Pracy konkursowej przez Uczestnika jest możliwe pod 

warunkiem, że: 
1) Uczestnik jest wyłącznym autorem Pracy konkursowej i 

przysługuje mu pełnia autorskich praw majątkowych do 
niej;  

2) Praca konkursowa jako całość ani żaden z jej elementów 
nie narusza w jakikolwiek sposób przepisów 
obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr 
osobistych osób trzecich, a w szczególności jej 
rozpowszechnienie nie będzie prowadziło do naruszenia 
przepisów prawa, a w tym praw autorskich, i że autorskie 
prawa majątkowe Uczestnika do Pracy konkursowej nie 
są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone; 

3) Praca konkursowa nie była zgłaszana, ani nie wygrała  w 
podobnych konkursach, bez względu na Organizatora ani 
na terytorium Konkursu. 

9.   Z zastrzeżeniem spełnienia wymagań ust. 6, 7, 8 i 10 niniejszego  
rozdziału Regulaminu, Praca konkursowa nie może zawierać 
następujących elementów: 
1) logotypów marek chronionych znakiem towarowym, 
2) logotypów przedsiębiorców lub organizacji, 
3) wizerunków osób, w tym osób publicznych (tj. artyści, 

sportowcy, politycy, itp.), 
4) treści naruszających powszechnie obowiązujące przepisy 

prawa, 
5) nazw, skrótów oraz symboli nawiązujących do państw, 

województw, miast, gmin (godło, flaga, herb, hymn), 
6) osób lub postaci z bajek, filmów, kreskówek itp. 
7) logotypów grup działających nielegalnie i na szkodę 

innych osób lub instytucji, 
8) wulgaryzmów lub zwrotów nawołujących lub 

propagujących przemoc, nienawiść, rasizm, 
9) tematyki nawiązującej do polityki lub religii, 
10) materiałów działających na szkodę innych osób, 
11) materiałów działających na szkodę Banku lub  organizacji 

administracyjnych, gospodarczych, non-profit,  
politycznych, publicznych, religijnych oraz wojskowych, 

12) tematyki prowokacyjnej lub erotycznej, w tym nagości 
(zarówno o charakterze artystycznym, jak i 
pornograficznym), 

13) logotypów i elementów nawiązujących do wydarzeń 
sportowych np. Igrzysk Olimpijskich. Mistrzostw Świata, 
Mistrzostw kontynentalnych, Mistrzostw krajowych, 

14) materiałów związanych z hazardem, alkoholem, 
narkotykami oraz wyrobami tytoniowymi, 

15) treści krzywdzących uczucia religijne i narodowe, 
16) jakichkolwiek form reklamy oraz autopromocji (np. 

wizytówka), 
17) danych kontaktowych, 
18) materiałów chronionych prawem autorskim innych osób, 
19) wizerunków reprezentujących przynależność do grup 

uznanych za niezgodne z powszechnie przyjętymi 
wartościami życia społecznego w tym nazw lub symboli, 

20) elementów, które mogą zaburzyć prawidłowe korzystanie 
z karty (w tym mylić użytkownika lub akceptanta co do 
przeznaczenia i funkcjonowania karty, 

21) słowa WORLD lub WORLD ELITE w każdym języku. 
10.  Dodatkowo Praca konkursowa musi zostać zaakceptowana przez 

organizację płatniczą - Mastercard. 
11. Bank nie ma możliwości poprawienia jakości otrzymanej Pracy 

konkursowej, koloru grafiki czy fotografii będącej elementem lub 
stanowiącej Pracę konkursową. Praca konkursowa widoczna na 
ekranie monitora może się różnić od kolorów na karcie płatniczej 
(debetowej). 

12. Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do odrzucenia 
zgłoszenia, jeżeli Praca konkursowa nie będzie spełniała 
warunków i wymogów określonych w Regulaminie. 

13. Komisja konkursowa zastrzega sobie również prawo do usunięcia 
Pracy konkursowej z Galerii konkursowej w momencie gdy okaże 
się, że Praca nie spełnia wymogów wskazanych w  ust. 8-9.  
 

Rozdział 4. Przebieg konkursu 

§ 4 

1. Pracę konkursową przygotowaną zgodnie z zasadami 
wskazanymi w § 3 Regulaminu należy zamieścić (wgrać) w 
formularzu zgłoszeniowym dostępnym na stronie 
https://www.pkobp.pl/klienci-indywidualni/konkurs/k-
artystyczny/ 

2. Praca konkursowa zgłoszona przy pomocy formularza 
zgłoszeniowego i zaakceptowana  przez Komisję konkursową 
oraz przez organizację płatniczą Mastercard, zostanie 
udostępniona w specjalnej Galerii konkursowej znajdującej się 
na stronie https://www.pkobp.pl/klienci-
indywidualni/konkurs/k-artystyczny/  z podaniem imienia 
Uczestnika i miasta podanego w formularzu zgłoszeniowym. 

3. Uczestnik drogą mailową zostanie poinformowany o każdej 
zmianie statusu Pracy konkursowej tj. akceptacja, odrzucenie, 
dodanie Pracy konkursowej do Galerii konkursowej. 

4. Pracę konkursową można zgłaszać w okresie od 20.08.2020r.  
od godz. 09:00 do 11.09.2020 r. do godz. 23:59.  

5. Do dnia 18.09.2020 r. Komisja konkursowa wybierze 10 (dziesięć) 
najlepiej ocenionych Prac konkursowych bez podawania 
ostatecznych wyników i informacji o przyznanych Nagrodach 
konkretnym Pracom konkursowym. 

6. Wyłonienie Zwycięzcy i Laureatów oraz przyznanie nagród 
nastąpi w ciągu siedmiu dni roboczych od dnia zakończenia 
Konkursu oraz Okresu głosowania. 

7. W dniu 18.09.2020 r. (dzień kiedy ogłoszona zostanie najlepsze 
10 Prac konkursowych) Organizator opublikuje na Profilu Banku 
wizerunki najlepszych 10 Prac konkursowych, o których mowa w 
ust. 4 powyżej. Praca konkursowa zostanie opublikowana z 
podaniem imienia Uczestnika i miasta podanego w formularzu 
zgłoszeniowym. 

8. Prac konkursowe wybrane przez Komisję konkursową będą 
mogły zdobyć Nagrodę publiczności. 

9. W Okresie głosowania, tj. od dnia 18.09.2020 r. od godziny 09:00 
do dnia 25.09.2020 r.  do godziny 23:59 na Prace konkursowe 
opublikowane na Profilu Banku będą mogli głosować 
użytkownicy serwisu społecznościowego Instagram poprzez 
przyznawanie danej Pracy konkursowej Polubień. 

10. Uczestnik, którego Praca konkursowa uzyska największą liczbę 
Polubień w Okresie głosowania oprócz Nagrody otrzyma 
Nagrodę publiczności. 

11. W przypadku, gdy więcej niż jeden Uczestnik Konkursu uzyska 
taką samą liczbę Polubień, o przyznaniu Nagrody publiczności 
będzie decydować miejsce Pracy konkursowej, które zostało 
przyznane przez Komisję konkursową. 

12. Komisja konkursowa ogłosi pełne wyniki Konkursu maksymalnie 
5 dni roboczych po zakończeniu Okresu głosowania przy pomocy 
serwisu społecznościowego Instagram oraz wiadomości 
wysłanej przez Organizatora, na adres e-mail Uczestnika podany 
w formularzu zgłoszeniowym. 

 

Rozdział 5.  Nagrody 

§ 5 

1. Przyznane w Konkursie Nagrody, o których mowa w ust. 2, 
podlegają opodatkowaniu na zasadach przewidzianych w 
ustawie z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od 
osób fizycznych (Dz. U. z 2018 roku, poz. 200 ze zm.). 

2. W Konkursie przyznanych zostanie 10 (dziesięć) Nagród oraz 1 
(jedna) Nagroda publiczności, składających się z elementu 
rzeczowego: 
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1) 1 (jedna) Nagroda I stopnia - w postaci Tablet Apple iPad 
Pro 11,  

2) 2 (dwie) Nagrody II stopnia – w postaci Tablet graficzny 
WACOM Intuos Pro S, 

3) 7 (siedem) Nagród III stopnia - w postaci miesięcznej 
subskrypcji Adobe Photoshop  

4) 1 (jedna) Nagroda publiczności w postaci myszki 
komputerowej Logitech MX Ergo 

oraz elementu finansowego, stanowiącego równowartość 
należnego zryczałtowanego 10% podatku dochodowego od osób 
fizycznych obliczonego od łącznej wartości obu elementów 
Nagrody przyznanej Zwycięzcy, Laureatom oraz Zdobywcy 
Nagrody publiczności. 

3. Element finansowy towarzyszący każdemu z elementów 
rzeczowych Nagrody oraz Nagrody publiczności zostanie 
potrącony przez Organizatora przed wydaniem elementu 
rzeczowego Nagrody i przekazany na rachunek właściwego 
urzędu skarbowego tytułem należnego zryczałtowanego podatku 
dochodowego od osób fizycznych.  

4. Dodatkowo Praca konkursowa: Zwycięzcy lub Laureatów może 
być udostępniona trwale lub czasowo w galerii kart płatniczych 
(debetowych) Organizatora.  

5. Zwycięzca, Laureaci oraz Zdobywca Nagrody publiczności na 
adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym otrzymają  
powiadomienie o przyznaniu nagród oraz prośbę o kontakt 
mailowy z Organizatorem na adres: 
konkurs.kartystyczny@pkobp.pl, w celu przesłania 
Organizatorowi danych adresowych do przekazania Nagrody lub 
Nagrody publiczności oraz do przekazania informacji na temat 
rezydentury podatkowej w celu rozliczenia podatku przez 
Organizatora. 

6. W przypadku, gdy Organizator nie otrzyma odpowiedzi mailowej 
w terminie pięciu dni roboczych od dnia wysłania powiadomienia 
o przyznaniu nagród (ust. 5 powyżej), Zwycięzca, Laureat lub 
Zdobywca Nagrody publiczności traci prawo do Nagrody a 
Organizator nie będzie zobowiązany do jej przekazania. W takiej 
sytuacji Komisja Konkursowa wyłoni kolejnego Zwycięzcę lub 
Laureata a Nagrodę publiczności otrzyma kolejna osoba, która 
otrzymała największą liczbę Polubień na Profilu Banku. 

7. Nagroda oraz Nagroda publiczności zostanie wysłana kurierem, 
na koszt Organizatora, na adres wskazany przez Zwycięzcę, 
Laureata lub Zdobywcę Nagrody publiczności w terminie 14 dni 
roboczych licząc od daty otrzymania przez Organizatora 
odpowiedzi zwrotnej wraz z danymi adresowymi. 

8. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę,  Laureata lub Zdobywcę 
Nagrody publiczności z odbioru Nagrody lub Nagrody 
publiczności, Organizator nie będzie zobowiązany do przekazania 
Nagrody, a Komisja konkursowa dokona wyboru kolejnego 
Zwycięzcy lub Laureata, a Nagrodę publiczności otrzyma kolejna 
osoba, która otrzymała największą liczbę Polubień.  

9. Prawo do Nagrody i Nagrody publiczności nie podlega zamianie 
na równowartość pieniężną ani inną nagrodę rzeczową. 
Zwycięzca, Laureat czy Zdobywca Nagrody publiczności nie może 
zastrzec szczególnych właściwości nagrody. Nagroda oraz 
Nagroda publiczności może zostać dostarczona jedynie na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

10. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 6 i 
8 powyżej Zwycięzca, Laureat lub Zdobywca Nagrody 
publiczności traci prawo do nagrody. 
 

Rozdział 6. Prawa i obowiązki Organizatora. 

§ 6 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w 
Konkursie Uczestników, którzy naruszają postanowienia 
niniejszego Regulaminu, poprzez: 

1) podjęcie działań, mających na celu fałszowanie wyników 
i fałszowanie danych, 

2) udział w Konkursie z użyciem fikcyjnych danych 
osobowych, 

3) prowadzenie działań sprzecznych z prawem lub dobrymi 
obyczajami, w tym godzących w prawa i dobra osób 
trzecich prawem chronione, 

4) prowadzenie działań naruszających uzasadnione 
interesy Organizatora lub godzących w jego wizerunek, 

5) używanie zwrotów powszechnie uznawanych za 
wulgarne lub obraźliwe, 

6) prowadzenie działań mających na celu manipulowanie 
wynikami Konkursu poprzez naruszenie praw autorskich, 
innych praw własności intelektualnej lub dóbr prawem 
chronionych. 

2. Informacje w przedmiocie przyczyn wykluczenia Uczestników 
zostaną im udzielone wraz z informacją zawierającą przyczynę  
wykluczenia. 
 

Rozdział 7. Prawa autorskie  

§ 7 

1. Na Czas trwania Konkursu oraz w Okresie głosowania każdy 
Uczestnik konkursu udziela Bankowi zgody na korzystanie z 
Pracy konkursowej na potrzeby związane z przeprowadzeniem 
Konkursu, w tym w szczególności na jej publikowanie w Galerii 
konkursowej oraz na Profilu Banku.  

2. Z chwilą przekazania nagród Laureatom i Zwycięzcy, oraz 
Zdobywcy Nagrody publiczności, Bank nabywa całość 
autorskich praw majątkowych do nagrodzonych Prac 
konkursowych. Przeniesienie praw autorskich na Bank następuje 
w całości, bez ograniczeń ilościowych, czasowych i 
terytorialnych i obejmuje wszystkie pola eksploatacji, a w 
szczególności: 
a)  w zakresie utrwalania i zwielokrotniania - utrwalanie i 

zwielokrotnianie wszelkimi technikami, w dowolnym 
systemie, standardzie i formacie oraz na wszelkich 
rodzajach nośników, w tym także trwałe lub czasowe 
wprowadzenie do pamięci komputera lub innego 
urządzenia elektronicznego; 

b)  w zakresie obrotu oryginałami i egzemplarzami - 
wprowadzanie do obrotu, użyczanie i najem oryginałów i 
egzemplarzy we wszelkich systemach i kanałach obrotu 
egzemplarzami;  

c) w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż 
określony powyżej: publiczne wykonanie, wystawianie, 
wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie i reemitowanie 
wszelkimi znanymi technikami i metodami nadań i 
reemisji oraz w dowolnym systemie, standardzie, a także 
wszelkie publiczne udostępnianie w taki sposób, aby 
każdy mógł mieć dostęp do Pracy konkursowej w 
miejscu i w czasie przez siebie wybranym, we wszelkich 
technikach i technologiach, a także  

d)  rozpowszechnianie we wszelkich postaciach promocji i 
reklamy, merchandisingu, nadruków na przedmiotach 
użytkowych, kartach płatniczych, gadżetach 
promocyjnych, zgłaszanie i rejestrację w całości lub jako 
fragmentów, lub w połączeniach z innymi utworami, jako 
dowolnego znaku towarowego. 

3. Wraz z całością praw autorskich do Pracy konkursowej Bank 
nabywa prawo do wyłącznego wykonywania i zezwalania na 
wykonywanie autorskich praw zależnych do Pracy konkursowej 
oraz własność oryginalnego egzemplarza, na którym Pracę 
konkursową utrwalono. 

4. Laureaci,  Zwycięzca oraz Zdobywca Nagrody publiczności 
udzielają Bankowi zgody na rozpowszechnianie Prac 
konkursowych bez wskazywania autorstwa oraz do 
decydowania o pierwszym publicznym rozpowszechnieniu Pracy 
konkursowej, a także do wykonywania pozostałych autorskich 
praw osobistych.  

5. W przypadku, gdy osoba trzecia wystąpi przeciwko Bankowi z 
roszczeniami wynikającymi z naruszenia przez Uczestnika 
Konkursu lub Bank przysługujących osobie trzeciej praw, w tym 
praw autorskich bądź pokrewnych, Uczestnik Konkursu 
zobowiązany będzie zwolnić Bank z odpowiedzialności związanej 
z takimi roszczeniami, w tym w szczególności zapłacić zasądzone 
odszkodowanie oraz zwrócić Bankowi wszelkie koszty 
poniesione w związku z wystąpieniem ww. roszczeń. 

6. Gdy roszczenia okażą się zasadne, Uczestnik będzie musiał 
również zwrócić Nagrodę przyznaną w ramach Konkursu, a Bank 
w takiej sytuacji przeniesie zwrotnie prawa autorskie i zaniecha 
korzystania z Pracy konkursowej. 

7. Bank zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Uczestnika 
Konkursu o zgłoszeniu przez osobę trzecią roszczeń, o których 
mowa w ust. 5 oraz umożliwić wskazanej przez Uczestnika 
Konkursu osobie udział w rozmowach z tą osobą trzecią lub 
prowadzenie sporu sądowego. Koszty pełnomocnika  
wskazanego przez Uczestnika Konkursu pokrywa Uczestnik 
Konkursu. 

 

Rozdział 8. Dane osobowe  

§ 8 

1. Uczestnictwo w Konkursie związane jest z przetwarzaniem przez 
Organizatora danych osobowych Uczestników obejmujących: 
imię i nazwisko, miasto, miejsce zamieszkania, adres e-mail, 
numer telefonu oraz rezydencji podatkowej w zakresie 
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związanym z przeprowadzeniem Konkursu, w tym wyłonieniem 
Laureatów, Zwycięzcy oraz Zdobywcy Nagrody publiczności, 
zaprezentowania wyników publikacją danych tych osób, 
doręczeniem Nagród, oraz przeprowadzenia ewentualnego 
postępowania reklamacyjnego.  

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane 
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) 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. Administratorem 
danych Uczestników jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank 
Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy 
Puławskiej 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie 
Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 
0000026438; NIP: 525-000-77-38 REGON: 016298263; kapitał 
zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 PLN.  

3. Zebrane dane mogą być udostępniane podmiotom wskazanym 
w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w 
szczególności w ustawie Prawo bankowe. 

4. Dane osobowe Zwycięzcy Laureatów oraz Zdobywcy Nagrody 
publiczności będą udostępnione również firmie kurierskiej 
realizującej dostarczenie nagród. 

5. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do danych oraz 
możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania, jak również prawo do przeniesienia danych 
osobowych.  

6. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do 
organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.  

7. W Banku powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: 
Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, 
adres e-mail: iod@pkobp.pl.  

8. Podanie danych osobowych przez Uczestników Konkursu  jest 
dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie i 
otrzymania nagrody.  

9. Bank przetwarza dane Uczestników Konkursu do czasu ustania 
terminu przedawnienia roszczeń. Dane osobowe Uczestników 
Konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, 
w tym profilowane. 
 

Rozdział 9. Reklamacje  

§ 9 

1. Uczestnicy mogą składać reklamacje dotyczące Konkursu: 
1) w formie pisemnej – osobiście w oddziałach Banku albo 

przesyłką pocztową, 
2) ustnie – telefonicznie lub osobiście do protokołu podczas 

wizyty w oddziale Banku,  
3) elektronicznie - pocztą elektroniczną na adres 

konkurs.kartystyczny@pkobp.pl, 
2. Aktualne numery telefonów i adresy, pod które Uczestnik może 

składać reklamacje podane są na stronie www.pkobp.pl oraz na 
tablicach informacyjnych w oddziałach Banku. 

3. Reklamacja powinna zawierać dane identyfikacyjne Uczestnika 
(imię, nazwisko, numer telefonu), aktualne dane adresowe oraz –  
treść zastrzeżenia dotyczącego Konkursu. 

4. Bank może zwrócić się do Uczestnika z prośbą o złożenie 
dodatkowych pisemnych informacji lub dostarczenie 
dodatkowych dokumentów, jeżeli uzyskanie tych informacji 
będzie niezbędne do rozpatrzenia reklamacji. 

5. Reklamacja złożona niezwłocznie po powzięciu przez Uczestnika 
zastrzeżeń, ułatwi i przyspieszy rzetelne rozpatrzenie reklamacji 
przez Bank. 

6. Na żądanie Uczestnika, Bank potwierdza w formie pisemnej lub w 
inny uzgodniony sposób, fakt złożenia przez niego reklamacji. 

7. Bank rozpatruje reklamacje niezwłocznie, w terminie nie dłuższym 
niż 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. W szczególnie 
skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie 
reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa w 
zdaniu poprzedzającym, Bank poinformuje Uczestnika o 
przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi, który nie może 
przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji. Do 
zachowania przez Bank terminów określonych w zdaniach 
poprzedzających wystarczy wysłanie przez Bank odpowiedzi 
przed ich upływem.  

8. Po rozpatrzeniu reklamacji, Uczestnik zostanie poinformowany o 
jej wyniku w formie papierowej albo, na wniosek Uczestnika,  
za pomocą innego trwałego nośnika informacji, w szczególności 
pocztą elektroniczną. 

9. Uczestnik ma prawo do pozasądowego rozstrzygania 
ewentualnych sporów z Bankiem. Podmiotami właściwymi do 
rozstrzygania sporów są: 
1) Bankowy Arbitraż Konsumencki przy Związku Banków 

Polskich, działający zgodnie z Regulaminem dostępnym na 
stronie www.zbp.pl, 

2) Rzecznik Finansowy, do którego można się zwrócić w trybie 
wskazanym na stronie www.rf.gov.pl, po wyczerpaniu drogi 
postępowania reklamacyjnego. 

10. Niezależnie od opisanego wyżej postępowania reklamacyjnego, 
Klientowi Uczestnikowi w każdym czasie przysługuje prawo do 
wystąpienia z powództwem do właściwego sądu powszechnego. 

11. Organem administracji publicznej sprawującym nadzór nad 
działalnością Banku jest Komisja Nadzoru Finansowego. 

12. Wszystkie reklamacje są rozpatrywane przez Bank z największą 
starannością, wnikliwie i w możliwie najkrótszym terminie. 

 

Rozdział 10. Postanowienia końcowe  

§ 10 

 
1. Uczestnicy konkursu mogą kontaktować się z Organizatorem 

drogą elektroniczną na adres konkurs.kartystyczny@pkobp.pl,  
 


