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REGULAMIN KONKURSU  „Wyzwanie Sportowe SGB 2022 - SYMPATYKWIĘCBORK” 
 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE  
 

 „Wyzwanie Sportowe SGB 2022 – SYMPATYKWIĘCBORK”
Konkurs Wyzwanie Sportowe SGB 2022 – Sympatycy 

SGB (,,Konkurs główny”) “Aplikacja”

 Wyzwanie Sportowe SGB 2022 – SYMPATYKWIĘCBORK

Organizator

 30.04.2022 r 24.06.2022 r

§2. UCZESTNICY  
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§ 3. KATEGORIE KONKURSOWE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 4. DOŁĄCZENIE DO KONKURSU  

 

 

 

 „Wyzwanie Sportowe – Sympatycy SGB”
SYMPATYKWIĘCBORK

 

po 12.06.2022 r. do 24.06.2022 r.

 

 

 

 

 Grupowe SYMPATYK Bank Spółdzielczy  
w Więcborku
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 Grupowe SYMPATYK Bank Spółdzielczy  
w Więcborku ROWER

 Grupowe SYMPATYK Bank Spółdzielczy  

w Więcborku BIEG/CHÓD

 

 

§ 5. ZASADY KONKURSOWE 

 

§ 6. NAGRODY 

 

 

• 

• 

• 

 

• 
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§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE - REKLAMACJE  

 

 

 



Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu ,,Wyzwanie Sportowe SGB 2022 – SYMPATYKWIĘCBORK” 
 

 

INFORMACJA  O  PRZETWARZANIU  DANYCH  OSOBOWYCH 
 

I. Administrator danych 

Administratorem Pani\Pana danych jest Bank Spółdzielczy w Więcborku z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim, Plac Wolności 

21, 89-400 Sępólno Krajeńskie, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000029686, NIP 558-000-13-77, REGON 000495177, telefon: 

+48 52 388-18-88, e-mail: bswiecbork@bswiecbork.pl, zwany dalej „Bankiem”. 

II. Inspektor Ochrony Danych 

W Banku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres poczty 

elektronicznej: iod@bswiecbork.pl lub pisemnie (na adres siedziby Banku). Z Inspektorem Ochrony Danych można się 

kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych 

z przetwarzaniem danych. 

III. Kategorie danych osobowych 

Bank będzie przetwarzać następujące dane osobowe: imię, nazwisko, pseudonim w aplikacji Activy, adres e-mail oraz 

wyniki rywalizacji konkursu „Wyzwanie Sportowe SGB 2022 – Sympatycy SGB”, którego organizatorem jest Activy 

Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie. Dodatkowo po odbiorze nagrody w celu realizacji obowiązków podatkowych Bank 

przetwarzać będzie Pani/Pana adres zamieszkania oraz numer dokumentu tożsamości. 

IV. Cele przetwarzania danych osobowych 

Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia konkursu „Wyzwanie Sportowe SGB 2022 - 

SYMPATYKWIĘCBORK”, w tym ogłoszenia wyników i wręczenia nagród oraz związaną z tym realizacją obowiązków 

podatkowych. Bank będzie publikował wyniki konkursu na stronie internetowej Banku oraz w mediach 

społecznościowych w zakresie: pseudonim oraz wyniki rywalizacji konkursu. Może Pani/Pan wyrazić dodatkowo zgodę 

na opublikowanie imienia i/lub nazwiska. 

V. Informacja o okresach przetwarzania danych osobowych 

Bank będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w celu przeprowadzenia konkursu – do czasu rozstrzygnięcia konkursu 

i wręczenia nagród. Po wręczeniu nagród adres e-mail oraz korespondencja z Panią/Panem zostanie usunięta, przy czym 

dane opublikowane wcześniej na stronie internetowej Banku oraz w mediach społecznościowych będą przetwarzane 

w celach archiwalnych. Dane zebrane w celu realizacji obowiązków podatkowych będą przechowywane przez okres 

wymagany przepisami prawa. 

VI. Informacja o odbiorcach danych osobowych 

Dane są przeznaczone dla Banku i nie będą przekazywane innym odbiorcom.  

VII. Prawa osoby, której dane dotyczą 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia 

i ograniczenia przetwarzania.  

Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie Rozporządzenia 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pani/Pana danych 

osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. 

VIII. Źródło pochodzenia danych 

Pani/Pana dane osobowe (tj. pseudonim oraz wyniki rywalizacji) mogą pochodzić z dostępnego dla wszystkich 

uczestników „Wyzwania Sportowego SGB 2022 – Sympatycy SGB” ekranu wyników wyzwania. 



BANK SPÓŁDZIELCZY 

W WIĘCBORKU 
Spółdzielcza Grupa Bankowa 

www.bswiecbork.pl 
 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu ,,Wyzwanie Sportowe SGB 2022 – SYMPATYKWIĘCBORK” 

 

 

 

Pieczęć placówki 

 

Oświadczenie 

Oświadczam, iż w dniu .......................... w ............................................................................................... 

osoba: .........................................................................................................................................................   

zamieszkała: ...............................................................................................................................................  

legitymująca/e się dowodem osobistym serii/nr:  ......................................................................................   

odebrała nagrody rzeczowe w konkursie „Wyzwanie Sportowe SGB 2022 - SYMPATYKWIĘCBORK”  

organizowanym przez Bank Spółdzielczy w Więcborku z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim (89-400), 

mieszczący się przy ul. Pl. Wolności 21 w postaci: 

....................................................................................................................................................................   

 

Nagrodę przyjmuję i potwierdzam jej odbiór. Dodatkowo oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią i nie 

jestem pracownikiem Banku Spółdzielczego w Więcborku, innego banku należącego do Zrzeszenia 

SGB ani żadnego innego podmiotu wskazanego w §2 ust 2. Regulaminu konkursowego „Wyzwania 

Sportowego SGB 2022 –Sympatycy SGB”.  

  

              Podpis osoby odbierającej 

              

  

.................................................................  

 


