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Postanowienia ogólne 

 

§1 

 

1. Niniejszy regulamin promocji ,,75 zł z okazji urodzin’’ (zwany dalej ,,Regulaminem’’) określa 

zasady oraz warunki uczestnictwa w promocji ,,75 zł z okazji urodzin’’ (zwanej dalej 

,,Promocją’’). 

2. Organizatorem promocji jest Zachodniopomorski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Choszcznie 

przy ul. Rynek 6, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd 

Rejonowy w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem KRS 0000115903, NIP 594-10-00-182 – zwany dalej ,,Bankiem’’ lub 

„Organizatorem”.  

3. Promocja prowadzona jest na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. 

4. Celem Promocji jest promowanie oferty rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego 

(zwanego dalej ,,Rachunkiem’’) oraz popularyzacja usług Banku w zakresie ww. rachunku. 

5. Zasady Promocji zostały określone w niniejszym Regulaminie. Regulamin stanowi treść 

przyrzeczenia publicznego w rozumieniu Kodeksu cywilnego. 

6. Regulamin będzie ogłoszony i promowany w placówkach Zachodniopomorskiego Banku 

Spółdzielczego. 

7. Przystąpienie do Promocji jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu w całości.  

8. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne. 

9. Użyty w Regulaminie termin „Urodziny” oznacza rocznicę dnia, w którym ktoś się urodził. 

Dla osób urodzonych dnia 29 lutego za dzień Urodzin uznaje się dzień 28 lutego. 

 

Okres trwania Promocji 

 

§2 

   

1. Promocja trwa od dnia 31.01.2023 r. do dnia 30.06.2024 r 

2. Do Promocji Uczestnik może przystąpić w okresie od dnia 31.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. 

lub do dnia osiągnięcia limitu, o którym mowa w ust. 3, jednak nie później niż do dnia 

31.12.2023 r. 

3. Promocją objętych jest pierwsze 1 000 (jeden tysiąc) Rachunków, których właściciele 

przystąpią do Promocji poprzez pisemne wypełnienie formularza – Oświadczenie Uczestnika 

(załącznik nr 2 do Regulaminu). 

4. Bank poinformuje na swojej stronie internetowej www.zbsbank.pl oraz w placówkach Banku 

o wyczerpaniu limitu wskazanego w ust. 3 poprzez zamieszczenie stosownego komunikatu.  

 

Warunki udziału w Promocji 

 

§3 

 

1. Uczestnikiem Promocji (zwanym dalej ,,Uczestnikiem’’) może zostać: 

1) osoba fizyczna, która do dnia rozpoczęcia okresu Promocji, nie posiadała 

Rachunku w Zachodniopomorskim Banku Spółdzielczym i która spełni 

następujące warunki: 

a. w okresie Promocji określonym w §2 ust. 2 zawrze z Bankiem umowę, 

w ramach której: 

i. zostanie otwarty Rachunek, 

ii. zostanie wydana do Rachunku karta płatnicza, 

iii. zostanie uruchomiona bankowość elektroniczna, 

b. przystąpi do Promocji poprzez pisemne wypełnienie formularza – 

Oświadczenie Uczestnika (załącznik nr 2 do Regulaminu), 

http://www.zbsbank.pl/
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c. w momencie otwarcia Rachunku ma ukończony 13 rok życia, ale do dnia 

31.12.2022 r. nie ukończyła jeszcze 18 roku życia; 

d. na dzień przystąpienia do Promocji zamieszkuje na terenie powiatu 

choszczeńskiego lub strzelecko-drezdeneckiego; 

e. w przypadku Uczestnika, który nie jest pełnoletni, przedstawiciel 

ustawowy (rodzic lub opiekun prawny) Uczestnika wyraził zgodę na: 

i. zawarcie umowy z Bankiem i otwarcie Rachunku przez 

Uczestnika wraz z udostępnieniem elektronicznych kanałów 

dostępu do Rachunku oraz wydaniem karty do Rachunku, 

ii. udział Uczestnika w Promocji, o której mowa w niniejszym 

Regulaminie poprzez pisemne wypełnienie formularza – Zgoda 

przedstawiciela ustawowego (załącznik nr 1 do Regulaminu); 

2) osoba fizyczna, która w dniu rozpoczęcia promocji tj. 31.01.2023 r. była 

właścicielem Rachunku w Banku i która spełni następujące warunki: 

a. korzysta z karty płatniczej wydanej do Rachunku, 

b. korzysta z bankowości elektronicznej do obsługi Rachunku, 

c. przystąpi do Promocji poprzez pisemne wypełnienie formularza – 

Oświadczenie Uczestnika (załącznik nr 2 do Regulaminu), 

d. w momencie przystąpienia do Promocji ma ukończony 13 rok życia, ale 

do dnia 31.12.2022 r. nie ukończyła jeszcze 18 roku życia; 

e. na dzień przystąpienia do Promocji zamieszkuje na terenie powiatu 

choszczeńskiego lub strzelecko-drezdeneckiego; 

f. w przypadku Uczestnika, który nie jest pełnoletni, przedstawiciel 

ustawowy (rodzic lub opiekun prawny) Uczestnika wyraził zgodę na: 

i. zawarcie umowy z Bankiem i otwarcie Rachunku przez 

Uczestnika wraz z udostępnieniem elektronicznych kanałów 

dostępu do Rachunku oraz wydaniem karty do Rachunku, 

ii. udział Uczestnika w Promocji, o której mowa w niniejszym 

Regulaminie poprzez pisemne wypełnienie formularza – Zgoda 

przedstawiciela ustawowego (załącznik nr 1 do Regulaminu). 

 

Premia i warunki jej wydania 

 

§4 

 

Uczestnik otrzyma premię w ramach Promocji (zwaną dalej ,,Premią’’) w wysokości 75 zł 

(siedemdziesiąt pięć złotych) jeżeli: 

1) w okresie od dnia 01.01.2023 roku, do końca drugiego miesiąca kalendarzowego 

następującego po miesiącu, w którym obchodził Urodziny w 2023 roku, wykona minimum 5 

(pięć) płatności bezgotówkowych kartą płatniczą lub BLIK, 

2) do dnia wypłacenia Premii: 

a. nie wypowie umowy Rachunku, 

b. nie wypowie umowy w zakresie karty płatniczej, 

c. nie wypowie umowy w zakresie Bankowości elektronicznej. 

 

Zasady Promocji 

 

§4 

 

1. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Promocji tylko jeden raz. 

2. Prawo do Premii nie może zostać przeniesione na osobę trzecią. 

3. Uczestnik nie może wymienić Premii na nagrody rzeczowe lub w innej formie. 
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4. Uczestnik otrzyma Premię poprzez zasilenie Rachunku w terminie od dnia, w którym 

obchodził Urodziny w 2023 roku do końca kwartału kalendarzowego następującego po 

miesiącu spełnienia warunków Promocji. 

5. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z Premii. W przypadku rezygnacji Uczestnikowi nie 

przysługuje żaden ekwiwalent. Fakt rezygnacji z Premii należy zgłosić 

Zachodniopomorskiemu Bankowi Spółdzielczemu w formie pisemnej lub wysyłając 

wiadomość e-mail na adres sekretariat@zbsbank.sgb.pl . 

6. Otrzymana przez Uczestnika Premia podlega zwolnieniu z opodatkowania na podstawie 

art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 

fizycznych. 

 

Reklamacje 

 

§5 

 

1. Reklamacje związane z Promocją mogą być składane od dnia rozpoczęcia Promocji do dnia 

30.06.2024 r. włącznie (decyduje data nadania reklamacji na stemplu pocztowym lub data 

nadania przesyłki kurierskiej zawierającej reklamację lub data osobistego zgłoszenia 

reklamacji).  

2. Reklamacje należy zgłaszać:  

1) osobiście w siedzibie Banku lub w dowolnej placówce Banku, w formie pisemnej lub 

ustnej do protokołu; 

2) telefonicznie w formie ustnej na numer telefonu podany na stronie internetowej banku; 

3) listownie w formie pisemnej na adres siedziby Banku lub dowolnej placówki Banku; 

4) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej wysyłając e-mail na adres 

podany na stronie internetowej Banku; 

5) faksem w formie pisemnej na numer placówek Banku, podane na stronie internetowej 

Banku. 

3. Reklamacje rozpatrzone zostaną w terminie 30 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania 

przez Bank, który rozpatrując reklamacje, stosować się będzie do postanowień niniejszego 

Regulaminu oraz ,,Zasad składania i rozpatrywania skarg i reklamacji’’ obowiązujących 

w Banku i publikowanych na stronie internetowej www.zbsbank.pl .  

4. O decyzji składający reklamację zostanie powiadomiony przez Bank:  

1) listem poleconym wysłanym na adres wskazany w reklamacji; 

2) na innym trwałym nośniku i wyłącznie na wniosek klienta, w tym z wykorzystaniem 

środków komunikacji elektronicznej na adres mailowy, z którego reklamacja została wysłana, 

chyba że klient poda w reklamacji inny adres mailowy, poprzez załączenie skanu odpowiedzi.  

5. W przypadku reklamacji wysłanej listownie lub przez e-mail należy dodać dopisek: Promocja 

,,75 zł z okazji urodzin’’. 

 

 

Ochrona danych osobowych 

 

§5 

 

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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, dalej: 

Rozporządzenie) Uczestnikowi Promocji oraz Przedstawicielowi Ustawowemu udostępniania jest 

klauzula informacyjna administratora danych osobowych stanowiąca załącznik nr 3 oraz 4 do 

niniejszego Regulaminu. 
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Postanowienia końcowe 

 

§6 

1. Ewentualne spory odnoszące się i wynikające z Promocji będą rozwiązywane przez właściwy 

sąd powszechny.  

2. W zakresie dozwolonym przez przepisy prawa, Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany 

Regulaminu, a także do przerwania lub zawieszenia Promocji lub do jej wcześniejszego 

zakończenia. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, Organizator opublikuje informację 

w placówkach Zachodniopomorskiego Banku Spółdzielczego ze stosownym wyprzedzeniem.  

3. Organizator zobowiązuje się, że zmiany w Regulaminie, a także przerwanie lub zawieszenie 

Promocji lub jej wcześniejsze zakończenie, nie będą naruszać praw już nabytych przez 

Uczestników.  

4. W przypadku zmiany Regulaminu, po uprzednim poinformowaniu o tym Uczestników, będą 

oni mieli prawo, bez żadnych konsekwencji, odstąpić od udziału w Promocji.  

5. Promocja nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, 

których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy 

z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2022r. poz. 888 z późn.zm.).  

6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące 

przepisy prawa oraz dokumenty dotyczące poszczególnych produktów i usług objętych 

Promocją.  

 

 

 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 – Zgoda przedstawiciela ustawowego 

Załącznik nr 2 – Oświadczenie Uczestnika 

Załącznik nr 3 – Klauzula informacyjna Przedstawiciela Ustawowego 

Załącznik nr 4 – Klauzula informacyjna Uczestnika Promocji 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu promocji ,,75 zł z okazji urodzin’’ 

 

  

Stempel nagłówkowy Banku  

 

 

 

 
 

 

ZGODA PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO 

 

Ja niżej podpisany/a: 

 

 

Imię i nazwisko 

 

           

                   PESEL 

 

 

Oświadczam, że jestem przedstawicielem ustawowym: 

 

 

Imię i nazwisko Uczestnika promocji 

 

           

     PESEL Uczestnika promocji 

 

 

Jednocześnie jako przedstawiciel ustawowy, wyrażam zgodę na wzięcie udziału przez ww. 

małoletniego w promocji „75 zł z okazji urodzin” organizowanej przez Zachodniopomorski Bank 

Spółdzielczy.  

Oświadczam, że otrzymałem/am regulamin promocji „75 zł z okazji urodzin” i zobowiązuję się do 

jego przestrzegania. 

 

 

 

   

Miejscowość, data  Podpis przedstawiciela ustawowego 

 

 

   

Miejscowość, data  Stempel funkcyjny i podpis 

pracownika placówki Banku 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu promocji ,,75 zł z okazji urodzin’’ 

 

  

Stempel nagłówkowy Banku  

 

 

 

 
 

 

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA 

 

 

 

Ja niżej podpisany/a: 

 

 

Imię i nazwisko Uczestnika promocji 

 

 

           

     PESEL Uczestnika promocji 

 

 

Oświadczam, że przystępuję do promocji „75 zł z okazji urodzin” organizowanej przez 

Zachodniopomorski Bank Spółdzielczy.  

Oświadczam, że otrzymałem/am regulamin promocji „75 zł z okazji urodzin” i zobowiązuję się do 

jego przestrzegania. 

 

 

 

 

 

   

Miejscowość, data  Podpis Uczestnika promocji 

 

 

 

 

   

Miejscowość, data  Stempel funkcyjny i podpis 

pracownika placówki Banku 
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Załącznik nr 3 do Regulaminu promocji ,,75 zł z okazji urodzin’’ 

 

 

 

 
 

 

Klauzula informacyjna administratora danych osobowych 

Przedstawiciela Ustawowego 

 

 
Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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, dalej: Rozporządzenie) Zachodniopomorski Bank Spółdzielczy przedstawia następujące 

informacje: 

Administrator danych osobowych Zachodniopomorski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Choszcznie, przy ul. Rynek 6,  

73-200 Choszczno  

Dane kontaktowe Administratora Z Administratorem można się skontaktować osobiście lub poprzez adres poczty elektronicznej: 

sekretariat@zbsbank.sgb.pl , telefonicznie: 95 765 73 15 (z telefonów komórkowych i z 

zagranicy), pisemnie: ul. Rynek 6, 73 – 200 Choszczno 

Inspektor Ochrony Danych 

 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan 

skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail: 

iod@zbsbank.sgb.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w ustępie powyżej. 

Kategorie danych Bank przetwarza w szczególności następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: dane 

identyfikacyjne (imię, nazwisko, pesel) 

Źródło danych Pani/Pana dane Bank pozyskuje: bezpośrednio od Pani/Pana 

Cele przetwarzania oraz  

podstawy prawne przetwarzania 

 

Bank będzie przetwarzał Pani/Pana dane w celu: 

1. przeprowadzenia Promocji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia), 

2. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Banku w związku z prowadzeniem 

działalności bankowej oraz w związku z realizacją umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 

lit. c Rozporządzenia), 

3. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f 

Rozporządzenia). 

Okres przechowywania danych Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane: 

1) w związku z przeprowadzeniem Promocji – do czasu wykonania wszystkich czynności 

związanych z jej organizacją, 

mailto:sekretariat@zbsbank.sgb.pl
mailto:iod@zbsbank.sgb.pl
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2) w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Banku w związku z 

prowadzeniem działalności bankowej oraz w związku z realizacją Promocji – przez okres, 

w jakim przepisy prawa nakazują bankom przechowywanie dokumentacji i wypełnienie 

względem Pani/Pana obowiązków z nich wynikających, w szczególności: 

a) dla dokumentacji podatkowej – przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, 

w którym upłynął termin płatności podatku, 

b) dla dokumentacji księgowej – przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w 

którym transakcje, operacje i toczące się postepowanie w tym zakresie zostało 

zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione, 

3) w zakresie ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami – 

do momentu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z tytułu 

przeprowadzenia promocji. 

Odbiorcy danych 

 

W celach wskazanych powyżej dane osobowe Pani/Pana mogą być udostępniane przez Bank 

podmiotom upoważnionym do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich 

przepisów prawa, podmiotom świadczącym na rzecz Banku usługi w obszarze 

teleinformatycznym lub technicznym, usługi prawne lub doradcze, innym podmiotom 

przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Banku. 

Prawa osoby, której dane dotyczą 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem przysługuje Pani/Panu: 

1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymywania ich kopii (art. 15 Rozporządzenia); 

2) prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych (art. 16 Rozporządzenia); 

3) prawo usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych (art. 17 i art. 18 

Rozporządzenia); 

4) prawo przenoszenia danych (art. 20 Rozporządzenia); 

5) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 Rozporządzenia); 

6) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 Rozporządzenia). 

Organem właściwym do zgłoszenia naruszeń dotyczących ochrony danych osobowych jest 

Prezes Ochrony Danych Osobowych. 

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma 

Pani/Pan prawo jej wycofania. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

Przekazywanie informacji do 

państw spoza EOG lub 

Organizacji Międzynarodowej 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do 

Organizacji Międzynarodowej. 

 

Zautomatyzowane podejmowanie 

decyzji oraz profilowanie 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą 

profilowane. 

 

 

Podanie danych osobowych przetwarzanych przez Administratora jest dobrowolne jednak niezbędne do podjęcia czynności 

zmierzających do wzięcia udziału w Promocji. Brak podania danych uniemożliwi skorzystanie z Promocji. 
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Załącznik nr 4 do Regulaminu promocji ,,75 zł z okazji urodzin’’ 

 

 

 

 
 

 

Klauzula informacyjna administratora danych osobowych 

Uczestnika Promocji 

 

 
Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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, dalej: Rozporządzenie) Zachodniopomorski Bank Spółdzielczy przedstawia następujące 

informacje: 

Administrator danych osobowych Zachodniopomorski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Choszcznie, przy ul. Rynek 6,  

73-200 Choszczno  

Dane kontaktowe Administratora Z Administratorem można się skontaktować osobiście lub poprzez adres poczty elektronicznej: 

sekretariat@zbsbank.sgb.pl , telefonicznie: 95 765 73 15 (z telefonów komórkowych i z 

zagranicy), pisemnie: ul. Rynek 6, 73 – 200 Choszczno 

Inspektor Ochrony Danych 

 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan 

skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail: 

iod@zbsbank.sgb.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w ustępie powyżej. 

Kategorie danych Bank przetwarza w szczególności następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: dane 

identyfikacyjne (imię, nazwisko, pesel)  

Źródło danych Pani/Pana dane Bank pozyskuje: bezpośrednio od Pani/Pana 

Cele przetwarzania oraz  

podstawy prawne przetwarzania 

 

Bank będzie przetwarzał Pani/Pana dane w celu: 

1) przeprowadzenia Promocji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia), 

2) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Banku w związku z prowadzeniem 

działalności bankowej oraz w związku z realizacją umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 

lit. c Rozporządzenia), 

3) ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f 

Rozporządzenia). 

Okres przechowywania danych Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane: 

1) w związku z przeprowadzeniem Promocji – do czasu wykonania wszystkich czynności 

związanych z jej organizacją, 

mailto:sekretariat@zbsbank.sgb.pl
mailto:iod@zbsbank.sgb.pl
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2) w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Banku w związku z 

prowadzeniem działalności bankowej oraz w związku z realizacją Promocji – przez okres, 

w jakim przepisy prawa nakazują bankom przechowywanie dokumentacji i wypełnienie 

względem Pani/Pana obowiązków z nich wynikających, w szczególności: 

a) dla dokumentacji podatkowej – przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, 

w którym upłynął termin płatności podatku, 

b) dla dokumentacji księgowej – przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w 

którym transakcje, operacje i toczące się postepowanie w tym zakresie zostało 

zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione, 

3) w zakresie ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami – 

do momentu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z tytułu 

przeprowadzenia promocji. 

Odbiorcy danych 

 

W celach wskazanych powyżej dane osobowe Pani/Pana mogą być udostępniane przez Bank 

podmiotom upoważnionym do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich 

przepisów prawa, podmiotom świadczącym na rzecz Banku usługi w obszarze 

teleinformatycznym lub technicznym, usługi prawne lub doradcze, innym podmiotom 

przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Banku. 

Prawa osoby, której dane dotyczą 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem przysługuje Pani/Panu: 

1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymywania ich kopii (art. 15 Rozporządzenia); 

2) prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych (art. 16 Rozporządzenia); 

3) prawo usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych (art. 17 i art. 18 

Rozporządzenia); 

4) prawo przenoszenia danych (art. 20 Rozporządzenia); 

5) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 Rozporządzenia); 

6) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 Rozporządzenia). 

Organem właściwym do zgłoszenia naruszeń dotyczących ochrony danych osobowych jest 

Prezes Ochrony Danych Osobowych. 

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma 

Pani/Pan prawo jej wycofania. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

Przekazywanie informacji do 

państw spoza EOG lub 

Organizacji Międzynarodowej 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do 

Organizacji Międzynarodowej. 

 

Zautomatyzowane podejmowanie 

decyzji oraz profilowanie 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą 

profilowane. 

 

 

Podanie danych osobowych przetwarzanych przez Administratora jest dobrowolne jednak niezbędne do podjęcia czynności 

zmierzających do wzięcia udziału w Promocji. Brak podania danych uniemożliwi skorzystanie z Promocji. 


