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  Czas konkursu: Konkurs trwa od 15.03.2023 r. od godz. 12:00 do 19.03.2023 r.  

do godz. 23:59:59. 
 
Organizator: PKO Bank Polski S.A. 
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. 
 
Siedziba organizatora: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa  

   

 
 

Niektóre wyrazy w regulaminie są pogrubione. Znajdziesz je w słowniczku. 

 

1. Słownik 

ZOBACZ, CO OZNACZAJĄ POGRUBIONE POJĘCIA UŻYTE W TEKŚCIE 
 
Poniżej znajdziesz najważniejsze pojęcia, które zostały pogrubione w tym dokumencie: 

bank, organizator lub my PKO Bank Polski Spółka Akcyjna 

okres konkursu Od 15.03.2023 r. od godz. 12:00 do 19.03.2023 r.  

do godz. 23:59:59 

regulamin regulamin konkursu „Kanapa Kibica PKO Banku Polskiego”, czyli ten 

dokument 

komisja konkursowa grupa osób powołana przez organizatora do rozstrzygania spraw 

związanych z konkursem; sposób powołania komisji konkursowej określa 

organizator 

uczestnik osoba fizyczna, która bierze udział w konkursie i spełnia warunki  

z rozdziału 3. 

zadanie konkursowe przedmiot oceny komisji konkursowej 

laureat uczestnik, którego pracę zrealizowaną w ramach zadania konkursowego, 

nagrodzi komisja konkursowa 

nagroda główna Podwójne miejsce na Kanapie Kibica PKO Banku Polskiego w 26. kolejce. 

26. kolejka PKO Bank Polski Ekstraklasy: 

 

KGHM Zagłębie Lubin – Warta Poznań 

Piast Gliwice - Górnik Zabrze 

Korona Kielce – Miedź Legnica 

Legia Warszawa – Raków Częstochowa 

Lechia Gdańsk – Śląsk Wrocław 

Wisła Płock – Radomiak Radom 
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2. Ogólne informacje o konkursie  

NA POCZĄTEK ZAPOZNAJ SIĘ Z TYM, CO JEST WAŻNE 
  
1. Konkurs prowadzimy tylko wśród osób posiadających profil w serwisie Facebook albo/i Twitter. 

2. Konkurs prowadzimy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z uwzględnieniem ponadgranicznych zasięgów 

serwisu Facebook i Twitter.  

3. Nagrody przyznaje bank. 

4. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami, 

które są właścicielami lub zarządzającymi serwisem Facebook albo Twitter. 

5. 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. 

3. Uczestnicy konkursu 

UPEWNIJ SIĘ, CZY MOŻESZ WZIĄĆ UDZIAŁ W NASZYM KONKURSIE 
 
Możesz wziąć udział w naszym konkursie, jeśli spełnisz łącznie te warunki: 

1. jesteś osobą fizyczną, 

2. jesteś konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego,  

3. masz pełną zdolność do czynności prawnych, 

4. masz adres zamieszkania w Polsce, 

5. masz profil, 

6. nie jesteś członkiem komisji konkursowej, pracownikiem Pionu Marketingu i Komunikacji banku ani 

pracownikiem firmy ,, Konceptika Mateusz Miernikowski”, NIP: 625-22-55-056, a także osobą najbliższą 

tych osób. Przez osobę najbliższą należy rozumieć: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, 

powinowatych do drugiego stopnia oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia i osoby 

pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym. 

4. Nagrody 

SPRAWDŹ, CO MOŻESZ ZYSKAĆ  
 

Cracovia – Widzew Łódź 

Lech Poznań – Pogoń Szczecin 

PGE FKS Stal Mielec – Jagiellonia Białystok 

 

 

nagroda drugiego stopnia brak   

profil Twoje konto osobiste w serwisie Facebook, Twitter, które jest 

prowadzone zgodnie z regulaminem tego serwisu; Twoje dane na profilu 

muszą być prawdziwe 

serwis Facebook 

serwis Twitter 

 

serwis Facebook  działający pod adresem wwwfacebook.com  

serwis Twitter działający pod adresem www.twitter.com  

 

http://wwwfacebook.com/
http://www.twitter.com/
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1. Do wygrania jest 18 nagród głównych. Nagrodą główną jest podwójne miejsce na kanapie kibica PKO 

Banku Polskiego w 26. kolejce PKO Bank Polski Ekstraklasy o wartości 100 zł. 

2. Nagrody składają się z następujących elementów: 

1) rzeczowego – podwójne miejsce na kanapie kibica PKO Banku Polskiego, 

2) finansowego – stanowiącego równowartość należnego zryczałtowanego 10% podatku dochodowego 

od osób fizycznych obliczonego od łącznej wartości obu elementów nagrody przyznanej laureatowi 

konkursu. 

3. Prawa do nagrody nie możesz przenieść na kogoś innego (tzw. osobę trzecią). 

4. Nie możesz wymienić nagrody na gotówkę ani na inne nagrody rzeczowe. 

 
Ważna informacja 

Możesz otrzymać maksymalnie jedną nagrodę. 

5. Zadanie konkursowe 

DOWIEDZ SIĘ, JAK OTRZYMAĆ NAGRODĘ 
 

Opublikuj pod postem konkursowym (tj.@PKOBankPolskiGrajmyRazem w serwisie Facebook lub 
@grajmy_razem w serwisie Twitter) uzasadnienie w formie zdjęcia, komentarza tekstowego lub materiału 
video: jakie macie pomysły na spędzenie Wielkanocy z piłką nożną w tle? Odpowiedź uzasadnij.  

Materiał jest odpowiedzią na zadanie spełniające następujące warunki.   

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

momencie, gdy umieścisz zadanie konkursowe 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 zadanie konkursowe. 

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. Jeśli materiał wideo zawiera Twój wizerunek lub osoby trzeciej, 

masz stosowne uprawnienia do korzystania z wizerunków w zadaniu konkursowym. 

(Uczestnik, którego fotografia lub grafika zawiera jakikolwiek wizerunek osoby trzeciej musi 

mieć, zgodnie z art. 81 ustawy o ochronie praw autorskich i prawach pokrewnych, zezwolenie 

na wykorzystanie jej wizerunku); 

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.  

6. 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 wyraża bezterminowo zgodę na wykorzystanie jej 

do publikacji w serwisie internetowym www.pkobp.pl, serwisie bankomania.pkobp.pl, wydawnictwie 

drukowanym Bankomania oraz na naszych profilach w serwisach Facebook, Instagram oraz Twitter. 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. 
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6. Wydanie nagrody 

PRZECZYTAJ, KIEDY OTRZYMASZ OD NAS NAGRODĘ 
 

1. Laureatów konkursu wraz z jego wynikami ogłosimy maksymalnie do 2 dni roboczych od dnia, w którym 

zakończył się konkurs. 

2. Z laureatami konkursu skontaktujemy się do 2 dni roboczych od dnia, w którym zakończył się konkurs. 

Zrobimy to przez nasz oficjalny profil w serwisie Facebook (w wiadomości prywatnej z prośbą o kontakt 

mailowy pod adres facebook@pkobp.pl ). W e-mailu laureaci będą mieli obowiązek przesłać nam dane 

(imię i nazwisko, adres e-mail, numer kontaktowy, adres pocztowy do przekazania nagrody oraz do 

regulacji zobowiązań podatkowych [przypis1]. Należy zrobić to do 1 dnia roboczego od dnia przesłania 

przez nas wiadomości prywatnej w serwisie Facebook  

3. Jeśli w tym czasie nie dostaniemy odpowiedzi e-mailowej, to laureat traci prawo do nagrody. Komisja 

konkursowa wyłoni kolejnego laureata. 

 

Podsumowanie najważniejszych dat w regulaminie: 
 

 

7. Nasze prawa i obowiązki 

SPRAWDŹ, CO MOŻEMY JAKO ORGANIZATOR 
 
1. Zastrzegamy sobie prawo do weryfikacji profili laureatów w serwisie Twitter i 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. 

2. 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. 

3. Informacje o przyczynie wykluczenia uczestników przekażemy, jeśli ci skontaktują się z nami pod adresem 

e-mailowym: facebook@pkobp.pl W sytuacjach spornych co do procedury konkursu decyzje 

rozstrzygające wyda komisja konkursowa 

15.03 19.03 Do 21.03 Do 21.03 

Start konkursu Koniec konkursu Wyłonimy 
laureatów i 
opublikujemy 
wyniki 
konkursu na 
naszym profilu 
Facebook i 
Twitter. 

W wiadomościach 
prywatnych 
poprosimy  
Laureatów o e-mail 
zwrotny na 
facebook@pkobp.pl 
z prośbą o 
przesłanie danych  
potrzebnych do 
przekazania 
nagrody i 
do regulacji 
zobowiązań 
podatkowych. 

mailto:facebook@pkobp.pl
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8.  Obowiązek informacyj1 

PRZEKONAJ SIĘ, CO MUSISZ WIEDZIEĆ O PRZETWARZANIU TWOICH DANYCH 
 

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych 

Administrator danych PKO Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 15 (02-515) 

Dane kontaktowe Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: 

iod@pkobp.pl. 

Cele oraz podstawa 

prawna przetwarzania 

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w zakresie, który jest niezbędny do 

przeprowadzenia konkursu, wydania nagród oraz postępowania reklamacyjnego  

[2] 

Odbiorcy danych Zebrane dane możemy przekazać podmiotom wskazanym w powszechnie 

obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w ustawie Prawo bankowe 

Okres przechowywania 

danych 

Będziemy przechowywać Twoje dane przez okres konkursu, prezentacji jego 

wyników oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z realizacją 

konkursu 

Twoje prawa - jako 

osoby, której dane 

dotyczą 

 Masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych 

osobowych 

 Masz prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 

 Masz prawo przenieść dane osobowe oraz wnieść sprzeciw wobec 

przetwarzania Twoich danych (np. na potrzeby marketingu bezpośredniego, w 

tym profilowania) 

Informacja o wymogu 

podania danych 

Podajesz swoje dane osobowe dobrowolnie – jest to niezbędne, jeśli chcesz wziąć 

udział w konkursie i otrzymać nagrodę 

9. Reklamacje i postanowienia końcowe 

ZAPOZNAJ SIĘ Z POZOSTAŁYMI PRZYDATNYMI INFORMACJAMI  
 
Jak zgłosić reklamację? 

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

10. Przypisy  

O CZYM JESZCZE MUSIMY WSPOMNIEĆ 
 
[1] Nagrody w konkursie są opodatkowane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 26 lipca 1991 roku 

o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 roku, poz. 1128 ze zm.). Element finansowy 

nagrody przekażemy na rachunek właściwego urzędu skarbowego tytułem należnego podatku dochodowego 

od osób fizycznych. 

mailto:iod@pkobp.pl
mailto:facebook@pkobp.pl
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[2] Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i 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 (RODO). 


