
REGULAMIN KONKURSU „WIELKI QUIZ NA WIELKĄ WARSZAWSKĄ” („Regulamin”) 
 

1. Konkurs (dalej „Konkurs”) organizowany jest przez Powszechną Kasa Oszczędności Bank Polski SA, 
z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 15, 02-515 Warszawa, zwany dalej “Organizatorem” lub 
„Bankiem”. 

 
2. Aby zostać uczestnikiem (dalej „Uczestnik”) Konkursu należy:  

a) odpowiedzieć na 5. Pytań zawartych w quizie. 
b) podać na końcu adres e-mail, na który zostaną wysłane bilety elektroniczne. 
 

3. Czynności związane z organizowaniem i przeprowadzaniem Konkursu, w tym zapewnienie 
prawidłowego przebiegu Konkursu, realizować będzie Departament Komunikacji Korporacyjnej PKO 
Banku Polskiego. 

 
4. Konkurs rozpoczyna się 23.09.2019 r., a kończy się 25.09.2019 r., o godz. 12:00 

 
5. Wysłanie zgłoszenia do Konkursu oznacza akceptację zasad Konkursu zawartych w niniejszym 

Regulaminie. 
 

6. Zasady: 
a) Konkurs zostaje ogłoszony 23.09.2019 r. na portalu Bankomania, 
b) dozwolone są wyłącznie zgłoszenia indywidualne; zgłoszenie przesłane przez więcej niż jedną 

osobę, nie będzie przyjęte do Konkursu, 
c) przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację danych 

osobowych wypełniającego quiz w celach związanych z organizacją Konkursu 
d) Konkurs będzie trwał do 25.09.2019 r. do godz. 12:00 

 
7. Laureatami zostanie pierwszych 300 osób, które wypełnią poprawnie QUIZ. W nagrodę osoby te 

otrzymają dwie wejściówki na gonitwę konną „Wielka Warszawska”. 
 

8. Zgłoszenie do Konkursu musi spełniać następujące warunki: 
a) być kompletne: zawierać poprawne odpowiedzi na pytania 
b) musi zawierać adres e-mail, na który mają zostać wysłane bilety. 
 

9. Komisja Konkursowa dokona oceny, czy zgłoszenie spełnia warunki Regulaminu: 
 

10. Skład Komisji Konkursowej: 
1/ Patryk Stec 
2/ Ewa Maciejewska 
3/ Agnieszka Skalska 
 

11. Zgłoszenia niespełniające warunków, o których mowa w Regulaminie, a w szczególności w pkt. 2 i 9 
nie będą uwzględniane przy ocenie zgłoszeń  

 
12. Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni do 26.09.2019 r. i powiadomieni drogą mailową. W tym 

samym dniu dostaną również bilety elektroniczne na Wielką Warszawską. 
 

13. Decyzja Komisji Konkursowej dotycząca list laureatów jest ostateczna. 
 

14. Nie jest możliwe dokonanie zamiany nagrody na inną lub na ekwiwalent pieniężny. 

 

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Konkursu w czasie jego trwania. Odwołanie Konkursu 
może nastąpić w przypadku anulowania Wielkiej Warszawskiej. 

 
 

15. Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny na portalu Bankomania. 
 
 



16. 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. 


