REGULAMIN KONKURSU
„ZWINNIE O AGILE. DLA CZYTELNIKÓW BANKOMANII”

1.

Konkurs organizowany jest przez PKO Bank Polski, z siedzibą w
Warszawie, przy ul. Puławskiej 15, 02-515 Warszawa, zwany dalej
“Organizatorem”.

2.

Konkurs polega na wypełnieniu testu i odpowiedzi na pytanie
kreatywne opublikowane na portalu Bankomania.

3.

Czynności związane z organizowaniem i przeprowadzaniem
Konkursu, w tym zapewnienie prawidłowego przebiegu Konkursu,
realizować będzie Departament Komunikacji Korporacyjnej i
Departament Strategii.

4.

Konkurs rozpoczyna się 9.10.2020 r., a kończy się 19.10.2020 r.

5.

W Konkursie może wziąć udział każdy czytelnik portalu
Bankomania poza członkami Komisji Konkursowej.

6.

Udział Uczestnika w Konkursie oznacza akceptację zasad Konkursu
zawartych w niniejszym Regulaminie oraz wyrażenie zgody na
zamieszczanie na portalu Intra danych osobowych: imienia,
nazwiska i miejsca, pracy.

7.

Zasady:
a) konkurs zostaje ogłoszony 9.10.2020 r. na portalu
Bankomania,
b) należy wypełnić zadania testowe oraz odpowiedzieć na
pytania kreatywne,
c) najciekawsze uzasadnienia oceni Komisja Konkursowa.

8.

Komisja Konkursowa wyłoni 15 laureatów konkursu, którym
przyzna nagrody. Będą nimi gadżety bankowe.

9.

Komisja Konkursowa dokona oceny, czy zgłoszenie spełnia
warunki Regulaminu oraz wybierze 15 najlepszych zgłoszeń.

10. Skład Komisji Konkursowej:
1/ Michał Fiałkowski
2/ Marcin Gałaj
3/ Radomir Fudała
4/ Edyta Skorupska

18. Zgodnie z art. 921 par. 3 kodeksu cywilnego Organizator nabywa
własność nagrodzonych w konkursie prac.
19. Regulamin niniejszego konkursu jest dostępny na portalu
Bankomania PKO Banku Polskiego.
20. Dane osobowe.
a/Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu
jest Bank.
b/Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane, w
zakresie (imię i nazwisko, adres, numer telefonu), w celu
Uczestnictwa w Konkursie, w tym w szczególności wydania
Nagród oraz postępowania reklamacyjnego, na podstawie art. 6
ust. 1 lit. 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).
c/Zebrane dane mogą być udostępniane podmiotom
wskazanym w powszechnie obowiązujących przepisach prawa,
w szczególności w ustawie Prawo bankowe.
d/Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dostępu do danych
oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania.
e/Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi
do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.
f/W Banku powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres:
Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa,
adres e-mail: iod@pkobp.pl. Dane dotyczące Inspektora
Ochrony Danych dostępne są na stronie internetowej Banku w
zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku.
g/Podanie danych osobowych przez Uczestników Konkursu jest
dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w konkursie i
otrzymania Nagrody.
h/Dane będą przechowywane przez okres trwania Konkursu,
prezentacji jego wyników oraz dochodzenia ewentualnych
roszczeń związanych z realizacją Konkursu.
i/Dane osobowe Uczestników Konkursu nie będą przetwarzane
w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.

11. Zgłoszenia niespełniające warunków, o których mowa w pkt. 9, nie
będą uwzględniane przy ocenie zgłoszeń
12. Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni do 10.12.2020 r.
13. Z Laureatami Departament Komunikacji Korporacyjnej skontaktuje
się osobiście.
14. Decyzja Komisji Konkursowej dotycząca list laureatów jest
ostateczna.
15. Nagrody w Konkursie: gadżety bankowe.
16. Nie jest możliwe dokonanie zamiany nagrody na inną lub na
ekwiwalent pieniężny.
17. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego
regulaminu lub odwołania konkursu w każdym czasie bez podania
przyczyn, w czasie trwania konkursu. Zmiany zostaną
zamieszczone na portalu Bankomania.

Strona 1/1

