
 
REGULAMIN KONKURSU „Niezapomniane wakacje z SGB” 

(dalej: Regulamin) 

PODSTAWOWE ZASADY 

A. Konkurs skierowany jest do osób fizycznych, które są klientami indywidualnymi SGB-Banku S.A. z 

siedzibą w Poznaniu lub Banku Spółdzielczego zrzeszonego z SGB-Bankiem S.A. (dalej: Banki SGB). 

Konkurs nie jest przeznaczony dla klientów biznesowych Banków SGB. 

B. Konkurs trwa od 13 lipca 2022 r. do 30 września 2022 r. i został podzielony na trzy etapy. 

C. Aby wziąć udział w Konkursie należy w jego okresie wypełnić i przesłać formularz zgłoszeniowy, 

który znajduje się na stronie www.wakacjezsgb.pl 

D. W każdym etapie nagradzamy uczestników, którzy uzyskają największą liczbę punktów  

i zajmą najwyższe miejsce w rankingu. Punkty przyznajemy za płatności kartami Mastercard 

wydanymi przez Bank SGB, płatności mobilne, płatności on-line, złożenie wniosku o wydanie karty 

Mastercard oraz za pierwszą transakcję dokonaną przy jej użyciu. 

E. Nagrodami w Konkursie są vouchery: 

 do wykorzystania na portalu www.wakacje.pl – na kwotę 10.000,00 zł, 

 do wykorzystania na portalu www.travelist.pl – na kwotę 1.000,00 zł lub 500,00 zł. 

F. Organizatorem konkursu jest agencja Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-623) 

przy ul. Góralskiej 3, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000125373, NIP: 7792183071, 

REGON: 634370884, kapitał zakładowy: 100.000 zł (dalej: Organizator).  

SZCZEGÓŁOWE ZASADY 
Poniżej możesz zapoznać się ze szczegółowymi zasadami konkursu „Niezapomniane wakacje z SGB” 
(dalej: Konkurs). Opisane zostały zwłaszcza warunki zgłaszania udziału, specyfikacja nagród oraz 
postępowanie reklamacyjne, jak również zasady przetwarzania danych osobowych w związku z 
organizacją Konkursu. 

1. JAK ZGŁOSIĆ SIĘ DO KONKURSU? 

1.1. W Konkursie promowane jest korzystanie z kart Mastercard debetowych i kredytowych 
wydanych przez Banki SGB (dalej: Karty).  

1.2. Konkurs przeznaczony jest dla pełnoletnich osób fizycznych, o pełnej zdolności do czynności 
prawnych i zamieszkałych w Polsce, które są klientami indywidualnymi Banków SGB i są 
użytkownikami Karty (tj. ich dane widnieją na Karcie) (dalej: Uczestnicy). W Konkursie nie mogą 
uczestniczyć pracownicy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy ani osoby współpracujące na 
podstawie umowy o dzieło lub o świadczenie usług z Organizatorem i podmiotami z grupy 
Mastercard oraz Bankami SGB. 

1.3. Aby wziąć udział w Konkursie, należy w okresie jego trwania, tj. od 13 lipca 2022 r. do 30 września 
2022 r. (dalej: okres trwania Konkursu) wypełnić i przesłać formularz zgłoszeniowy (dalej: 
Formularz zgłoszeniowy) dostępny na stronie internetowej Konkursu pod adresem 
www.wakacjezsgb.pl (dalej: Strona Konkursu). 

1.4. Aby prawidłowo wypełnić Formularz zgłoszeniowy Uczestnik musi:  
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1.4.1. podać swoje dane: imię, nazwisko, adres e-mail, datę urodzenia oraz wybrać swój Bank 
SGB; 

1.4.2. podać sześć pierwszych oraz cztery ostatnie cyfry numeru swojej Karty;  

1.4.3. oraz zaznaczyć oświadczenia (checkbox) o zapoznaniu się z Regulaminem  
i zaakceptowaniu jego treści; 

1.4.4. upoważnić Bank SGB (zaznaczyć checkbox), którego Uczestnik jest klientem do 
przekazania określonych informacji na rzecz Organizatora stanowiących tajemnicę 
bankową w zakresie niezbędnym do realizacji Konkursu.  

1.5. W odpowiedzi na przesłany Formularz zgłoszeniowy na adres e-mail Uczestnika zostanie wysłana 
automatyczna wiadomość z potwierdzeniem uczestnictwa w Konkursie. W treści tej wiadomości 
zostanie również podany indywidualny kod alfanumeryczny przypisany do Uczestnika. Jeśli 
Uczestnik nie otrzyma takiej wiadomości w ciągu 30 minut od przesłania Formularza 
zgłoszeniowego, powinien niezwłocznie skontaktować się z Organizatorem pod adresem 
info@wakacjezsgb.pl. Może to oznaczać, że wystąpił błąd techniczny i zgłoszenie nie zostało 
zarejestrowane przez serwer teleinformatyczny przyjmujący zgłoszenia.  

1.6. Udział w Konkursie jest dobrowolny. Uczestnik może w każdym momencie jego trwania 
zrezygnować z dalszego w nim udziału. W tym celu powinien wysłać na adres siedziby 
Organizatora własnoręcznie podpisane oświadczenie o rezygnacji z udziału w Konkursie lub 
przesłać takie oświadczenie w formie czytelnego zdjęcia lub skanu na adres e-mail: 
info@wakacjezsgb.pl. Na podstawie takiego oświadczenia Organizator wykluczy Uczestnika z 
Konkursu. 

1.7. Uczestnik może zgłosić się do Konkursu tylko jeden raz, co oznacza, że jeśli ten sam Uczestnik 
korzysta z więcej niż jednej Karty (np. debetowej oraz kredytowej) to dokonując zgłoszenia w 
Konkursie w Formularzu zgłoszeniowym powinien podać jedną z tych Kart (por. pkt 1.4.2. 
Regulaminu), która będzie uwzględniana przy przyznawaniu punktów w Konkursie za 
dokonywanie płatności. 

2. CO MOŻNA WYGRAĆ W KONKURSIE? 

2.1. Do wygrania w Konkursie są następujące nagrody: 

2.1.1. 3 (słownie: trzy) nagrody główne, przy czym pojedynczą nagrodę stanowi voucher o 
wartości 10.000,00 (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) do wykorzystania na 
platformie www.wakacje.pl (dalej: Nagroda główna), 

2.1.2. 60 (słownie: sześćdziesiąt) nagród II stopnia, przy czym pojedynczą nagrodę stanowi 
voucher o wartości 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych 00/100) do wykorzystania na 
platformie www.travelist.pl (dalej: Nagroda II stopnia), 

2.1.3. 105 (słownie: sto pięć nagród) nagród III stopnia, przy czym pojedynczą nagrodę stanowi 
voucher o wartości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) do wykorzystania na 
platformie www.travelist.pl (dalej: Nagroda III stopnia). 

2.2. Wszystkie nagrody wydawane są w postaci elektronicznej i wysyłane na adresy e-mail 
zwycięzców podane w Formularzu zgłoszeniowym. 

2.3. Przed skorzystaniem z danej nagrody zwycięzcy zobowiązani są do zapoznania się i 
przestrzegania dodatkowych warunków jej realizacji, określonych przez podmioty, które są 
dostawcami voucherów-nagród.  

2.4. Szczegółowe zasady realizacji Nagrody głównej znajdują się w regulaminie na stronie 
https://www.wakacje.pl/bony-turystyczne-regulamin. Nagrodę główną należy zrealizować do 
końca sierpnia 2023 roku. 
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2.5. Zasady dotyczące korzystania z Nagród II stopnia i Nagród III stopnia znajdują się w regulaminie 
na stronie: https://travelist.pl/statics/owu. Nagrody II i III stopnia należy zrealizować w terminie 
do końca sierpnia 2023 r.  

2.6. Zwycięzcy w ramach wykorzystania Nagrody II lub III stopnia, o których mowa w pkt 2.5, mogą 
zakupić usługi na www.travelist.pl (z opcją płatności z góry), których łączna wartość przewyższa 
wartość danej nagrody, jednakże z obowiązkiem pokrycia we własnym zakresie różnicy 
pomiędzy wartością tej nagrody a wartością zakupionych usług. W razie niezakupienia żadnych 
usług na www.travelist.pl, jak również zakupienia usług o wartości niższej niż wartość danej 
Nagrody, zwycięzcy nie przysługuje zwrot wartości Nagrody lub różnicy pomiędzy wartością 
Nagrody a wartością zakupionych usług. 

3. NA CZYM POLEGA KONKURS? 

3.1. Zadaniem Uczestników Konkursu jest gromadzenie punktów, które przyznawane są za wydanie 
i płacenie Kartami w okresie trwania Konkursu. Poniższa tabela zawiera informację o 
premiowanych aktywnościach i liczbie przypisanych do nich punktów, z zastrzeżeniem dalszych 
postanowień rozdziału 3: 

Rodzaj aktywności Liczba punktów 

Płatność* Kartą w sklepie stacjonarnym 1 

Płatność* Kartą w sklepie stacjonarnym przy wykorzystaniu 
usługi Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay, Xiaomi Pay, Fitbit 
Pay (dalej: portfel cyfrowy)  

2 

Płatność* on-line Kartą za zakupy zrealizowane w Internecie 4 

Płatność* on-line Kartą za zakupy zrealizowane w Internecie 
przy wykorzystaniu portfela cyfrowego  

6 

Wydanie nowej Karty (wykluczone są wznowienia oraz 
duplikaty) 

20 (jednorazowo) 

Pierwsza płatność nową Kartą  10 (jednorazowo) 

* nie dotyczy pierwszej płatności nową Kartą (punkty nie sumują się) 

3.2. Punkty za dokonywanie płatności Kartą przyznawane są zgodnie z następującymi zasadami: 

3.2.1. minimalna kwota zakupu (transakcji) musi wynieść 10 zł; transakcje poniżej 10 zł nie są 
brane pod uwagę przy przyznawaniu punktów w Konkursie; 

3.2.2. za każde kolejne, wydane pełne 10 zł za zakupy opłacane z wykorzystaniem Karty 
Uczestnikowi przyznawane są punkty przypisane do danego rodzaju płatności zgodnie z 
tabelą zamieszczoną w pkt 3.1. Przykładowo: 

A) za zakupy w sklepie stacjonarnym na kwotę 29 zł opłacone przy wykorzystaniu Karty 
Uczestnikowi zostaną naliczone 2 punkty (2 x 1 = 2); 

B) za zakupy w sklepie stacjonarnym na kwotę 129,50 zł opłacone za pomocą portfela 

cyfrowego Uczestnikowi zostaną naliczone 24 punkty (12 x 2 = 24); 

C) za zakupy w sklepie internetowym na kwotę 300 zł opłacone przy wykorzystaniu 

Karty Uczestnikowi zostaną naliczone 120 punkty (30 x 4 = 120), 

D) za zakupy w sklepie internetowym na kwotę 59,90 zł opłacone za pomocą portfela 

cyfrowego Uczestnikowi zostanie naliczonych 30 punktów (5 x 6 = 30). 
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3.3. Punkty za wydanie nowej Karty przyznawane są za Etap, w którym Uczestnik złożył wniosek o 
wydanie tej karty (decyduje data złożenia wniosku).  

3.4. Pod pojęciem „transakcja Kartą” należy rozumieć wyłącznie transakcje zakupu produktów lub 
usług (nie są brane pod uwagę transakcje wypłaty czy wpłaty gotówki oraz transakcje 
hazardowych, quasi cash, przekazy pieniężne, zakupu walut, dla których Merchant Category 
Code jest oznaczony odpowiednio: 4829, 5933, 6010, 6011, 6012, 6050, 6051, 6533, 6536, 6537, 
6538, 6540, 6555, 7511, 7995, 9406). 

3.5. Punkty przyznane za aktywności z wykorzystywaniem Karty, które dokonane zostały w różnych 
Etapach trwania Konkursu, nie sumują się. Z dniem rozpoczęcia się kolejnego Etapu trwania 
Konkursu punkty zerują się na kontach Uczestników i gromadzone są od nowa. 

 
4. W JAKI SPOSÓB WYŁANIAMY ZWYCIĘZCÓW? 

4.1. Konkurs podzielony jest na trzy następujące po sobie etapy: 

4.1.1. I etap trwa od 13 lipca 2022 r. do 31 lipca 2022 r.  

4.1.2. II etap trwa od 1 sierpnia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. 

4.1.3. III etap trwa od 1 września 2022 r. do 30 września 2022 r. 

(dalej: Etapy). 

4.2. Po zakończeniu każdego Etapu Organizator utworzy ranking, w których uwzględnieni zostaną 
wszyscy Uczestnicy biorący udział w tym Etapie oraz łączna liczba zgromadzonych przez każdego 
z nich punktów. Informację o liczbie i rodzaju aktywności dokonanych z wykorzystaniem Karty 
przez Uczestników w danym Etapie SGB-Bank S.A. przekaże Organizatorowi w terminie do 14 dni 
od zakończenia się Etapu. 

4.3. W każdym Etapie zostanie nagrodzonych łącznie 56 Uczestników, tj. takich, którzy zgromadzili 
największą liczbę punktów i zajęli miejsca od 1. do 56. w rankingu. Zwycięzcom Etapu zostaną 
przyznane nagrody zgodnie z następującymi zasadami: 

4.3.1. Uczestnik, który zajmie 1. miejsce w rankingu, otrzyma Nagrodę główną; 

4.3.2. Uczestnicy, którzy zajmą miejsca od 2. do 21. w rankingu, otrzymają po jednej Nagrodzie 
II stopnia; 

4.3.3. Uczestnicy, którzy zajmą miejsca od 22. do 56. w rankingu, otrzymają po jednej 
Nagrodzie III stopnia. 

4.4. Wyniki za dany Etap Konkursu zostaną udostępnione na Stronie Konkursu w terminie do 21 dni 
od zakończenia danego Etapu. Informacja o zwycięzcach zostanie opublikowana przez 
Organizatora poprzez podanie kodu alfanumerycznego przesłanego w wiadomości e-mail, 
zgodnie z pkt 1.5. Regulaminu. 

4.5. W przypadku, gdy dwóch lub więcej Uczestników uzyska na zakończenie Etapu taką samą liczbę 
punktów, która uprawniałaby ich do otrzymania nagrody, wówczas zwycięzcą zostanie ten 
Uczestnik, który złożył wniosek o wydanie nowej Karty, a gdy to kryterium nie pozwoli na 
rozstrzygnięcie sytuacji remisowej, to w dalszej kolejności pod uwagę brane jest to, który z 
Uczestników jako pierwszy dokonał pierwszej transakcji w trakcie trwania Konkursu. 

4.6. W czasie trwania Konkursu jeden Uczestnik może być nagrodzony tylko raz jednym rodzajem 
Nagrody (I, II lub III stopnia).  

4.7. Nagrody zostaną wydane najpóźniej w terminie do 7 dni od dnia opublikowania wyników na 
Stronie Konkursu, w sposób określony w pkt 2.2 Regulaminu. 



4.8. Uczestnikom nie przysługuje prawo wymiany nagród na nagrodę innego rodzaju, jak również 
otrzymania jej ekwiwalentu pieniężnego oraz zastrzeżenia innego sposobu jej wydania.  

4.9. Zwycięzcy nie są zobowiązani do dokonywania jakichkolwiek samodzielnych rozliczeń 
podatkowych z tytułu uzyskania nagród w Konkursie, ponieważ wraz z nagrodą przyznana 
zostaje im dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości niezbędnej do pokrycia należnego 
podatku dochodowego. Dodatkowa nagroda pieniężna zostanie potrącona przez Organizatora i 
przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 
10% wartości nagrody zgodnie z art. 41 ust. 4 i ust. 7 w zw. z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych. 

5. JAK ZŁOŻYĆ REKLAMACJĘ? 

5.1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu Uczestnicy mogą zgłaszać do Organizatora w okresie 
jego trwania, jednak najpóźniej w terminie do dnia 12 października 2022 r. (decyduje data 
nadania reklamacji).  

5.2. Reklamacje można przesłać listem poleconym na adres Organizatora: Albedo Marketing sp. 
z o.o., ul. Góralska 3, 60-623 Poznań z dopiskiem „Reklamacja - Niezapomniane wakacje z SGB.” 
lub mailowo na adres reklamacja@albedomarketing.pl w temacie: „Reklamacja – 
Niezapomniane wakacje z SGB”. 

5.3. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres zamieszkania Uczestnika (jeśli reklamacja 
została złożona w formie listownej), jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji 
oraz żądanie określonego zachowania się przez Organizatora. 

5.4. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 7 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora. 
Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora w taki sam sposób, w jaki złożył 
reklamację, tj. listem poleconym lub w wiadomości e-mail.  

5.5. Decyzja Organizatora w przedmiocie udzielenia odpowiedzi na reklamację jest ostateczna. 
Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne, nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego od 
postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego. 

6. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

6.1. Dane Uczestników Konkursu przetwarzane są na podstawie przepisów powszechnie 
obowiązującego prawa z zakresu ochrony danych osobowych, tzn. rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady UE 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 oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 
osobowych.  

6.2. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Albedo Marketing sp. z o.o., ul. 
Góralska 3, 60-623 Poznań (kontakt: dane@albedomarketing.pl). W Albedo Marketing sp. z o.o. 
powołany jest Inspektor Ochrony Danych Osobowych (funkcję tę sprawuje Robert Stupczyński), 
z którym można skontaktować się wysyłając wiadomość na adres: iod@albedomarketing.pl. 

6.3. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są przez Albedo Marketing sp. z o. o. w celu 
przeprowadzenia Konkursu i realizacji postanowień Regulaminu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). 

6.4. Więcej informacji o regułach przetwarzania danych osobowych przez Albedo Marketing sp. z 
o.o. znajduje się w załączniku nr 1 do Regulaminu.  

6.5. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest SGB-Bank S.A. z siedzibą w 
Poznaniu, ul. Szarych Szeregów 23a, 60-462 Poznań, który będzie przetwarzać dane osobowe 
Uczestników Konkursu w celu weryfikacji zgodności oraz wyłonienia zwycięzców Konkursu przez 
Organizatora na podstawie informacji o liczbie i rodzaju aktywności dokonanych z 
wykorzystaniem Karty przez Uczestników Konkursu. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu 
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danych osobowych Uczestników Konkursu określone zostały odpowiednio w załączniku nr 2 do 
Regulaminu. 

 
7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

7.1. Regulamin jest jawny i dostępny w siedzibie Organizatora oraz na Stronie Konkursu. 

7.2. W sytuacji powzięcia wątpliwości co do zgodności postępowania Uczestnika w Konkursie z 
Regulaminem, Organizator ma prawo prowadzić postępowanie wyjaśniające mające na celu 
usunięcie ww. wątpliwości. Przykładem takiej sytuacji może być w szczególności podejrzenie, że 
Uczestnik wykorzystuje dane osobowe innej osoby w celu zgłoszenia się do Konkursu i uzyskania 
w nim nagrody.  

W celu usunięcia wątpliwości Organizator może w szczególności żądać od Uczestnika złożenia 
określonych oświadczeń na piśmie, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych 
dokumentów niezbędnych do prawidłowego uczestnictwa w Konkursie. Niespełnienie 
warunków wynikających z Regulaminu lub nieuzasadniona odmowa spełnienia powyższych 
żądań może spowodować, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, wykluczenie 
danego Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagrody. 

7.3. Nagrody osób wykluczonych z udziału w Konkursu po przeprowadzeniu postępowania 
wyjaśniającego pozostają własnością Organizatora. 

7.4. Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym, grą w karty ani grą na automatach, których 
wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach 
hazardowych. 

7.5. Konkurs realizowany jest przez Organizatora jako przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919-
921 Kodeksu cywilnego. 

7.6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i warunków Konkursu w okresie jego 
trwania, jeżeli jest to uzasadnione celem Konkursu i nie wpłynie na pogorszenie warunków 
uczestnictwa, oraz pod warunkiem, że zmiany te nie będą naruszać praw już nabytych przez 
Uczestników. Wszyscy Uczestnicy zostaną powiadomieni o zmianie Regulaminu poprzez 
zamieszczenie stosownej informacji na Stronie Konkursu, jak również wiadomość wysłaną na 
adres e-mail podany w Formularzu zgłoszeniowym w terminie 7 dni przed rozpoczęciem 
obowiązywania ww. zmian. 

7.7. Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Konkursu nie mogą być przeniesione przez Uczestnika 
na osobę trzecią. 

7.8. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy 
obowiązującego prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego. 

 

  
  



 

ZAŁĄCZNIK nr 1 
ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ PRZY PRZEPROWADZANIU KONKURSU 

„Niezapomniane wakacje z SGB” 

1. Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzania Konkursu 

„Niezapomniane wakacje z SGB” („Konkurs”) jest agencja Albedo Marketing sp. z o.o., ul. 

Góralska 3, 60-623 Poznań. 

2. W Albedo Marketing sp. z o. o. powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych osobowych – jest nim 

Robert Stupczyński, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: 

iod@albedomarketing.pl lub listownie na adres: Albedo Marketing sp. z o.o., ul. Góralska 3, 60-

623 Poznań z dopiskiem „Dane Osobowe”. 

3. Twoje dane przetwarzane są w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu zgodnie z 

postanowienia jego Regulaminu. 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. 

Niepodanie danych uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie i otrzymanie w nim nagrody (w 

przypadku Uczestników, którym zostanie przyznane prawo do nagrody) lub rozpatrzenie 

reklamacji (w przypadku uczestników, którzy złożą reklamację). 

5. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty, przy pomocy których 

przeprowadzany jest Konkurs, np. firmy kurierskie (w przypadku reklamacji przesłanych 

listownie), dostawcy usług informatycznych, podmioty świadczące usługi księgowe oraz prawne.  

Twoje dane ujawniamy innym podmiotom tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do 

przeprowadzenia Konkursu. W każdym przypadku, gdy ujawniamy Twoje dane innym 

podmiotom, dokonujemy tego w ramach obowiązujących przepisów. Jeśli nasi usługodawcy 

przetwarzają Twoje dane w naszym imieniu, muszą zapewnić gwarancje wdrożenia rozwiązań 

technicznych i organizacyjnych, które będą chroniły Twoje dane osobowe i spełniały wymogi 

RODO.  

6. Dane osobowe Uczestników przechowujemy przez okres trwania Konkursu i przez kolejne 6 

miesięcy od momentu jego zakończenia. Jeśli złożysz reklamację w Konkursie okres 

przechowywania i przetwarzania Twoich danych osobowych może ulec przedłużeniu, jeśli będzie 

to niezbędne dla rozpatrzenia roszczenia i ewentualnej obrony przed takim roszczeniem.  

Dane osobowe osób nagrodzonych będą przechowywane w okresie przewidzianym dla celów 
sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa, w szczególności sprawozdawczości 
podatkowej (5 lat od upływu roku, w którym zostały wydane nagrody w Konkursie). 

7. Prawo ochrony danych osobowych daje ci szereg praw, z których możesz skorzystać w dowolnej 

chwili. Twoje prawa obejmują: 

a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych  

b) prawo do poprawiania danych  

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych  

d) prawo do żądania usunięcia danych  

e) prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych.  

mailto:iod@albedomarketing.pl


Uprawnienia, o których mowa powyżej możesz wykonywać poprzez kontakt z nami na adres e-
mail dane@albedomarketing.pl lub ido@albedomarketing.pl lub listownie na adres Albedo 
Marketing sp. z o.o., ul. Góralska 3, 60-623 Poznań z dopiskiem „Dane Osobowe”. 

8. Jeżeli uznasz, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania Twoich danych 

osobowych, masz prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. 

Stawki 2, 00-193 Warszawa). W ramach wykonania tego uprawnienia podaj pełny opis zaistniałej 

sytuacji i wskaż jakie działanie uznajesz za naruszające Twoje prawa lub wolności oraz czego się 

domagasz. 

9. Przy prowadzeniu Konkursu korzystamy z narzędzi dostarczanych przez podmioty, które 

znajdują się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (np. spółka Microsoft będąca dostawcą 

naszej poczty elektronicznej), a niektórzy z dostawców usług mogą przechowywać dane poza 

ww. terytorium. Ilekroć mogłoby dochodzić do przekazywania danych 

użytkowników/usługobiorców poza Europejski Obszar Gospodarczy, trafią one tam 

standardowo wyłącznie w ramach procedur i warunków wymaganych przepisami o ochronie 

danych osobowych, a więc: 

a) do takich krajów, co do których Komisja Europejska wydała decyzję stwierdzającą, że 

zapewniają one odpowiedni stopień ochrony, albo 

b) w razie braku ww. decyzji – po zapewnieniu odpowiednich zabezpieczeń i pod warunkiem, że 

obowiązują egzekwowalne prawa osób, których dane dotyczą oraz skuteczne środki ochrony 

prawnej, np. na podstawie zawarcia z podmiotem, do którego dane mają zostać przekazane 

standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską. 
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ZAŁĄCZNIK nr 2 

 

  

 

 

 

Klauzula informacyjna SGB-Banku S.A.  

Administratora danych osobowych  

dla  uczestnika konkursu „Niezapomniane wakacje z SGB” („Konkurs”)                            

 

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”) SGB-Bank S.A. przedstawia 

następujące informacje: 

 

Administrator 

danych 

SGB-Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu (Bank) 

ul. Szarych Szeregów 23a, 60-462 Poznań  

Dane kontaktowe 

Administratora 

Z Administratorem można się skontaktować  

 osobiście  

 lub poprzez adres poczty elektronicznej: call.center@sgb.pl,  

 telefonicznie: 800 888 888 (bezpłatne połączenie) lub 61/ 647 

28 46 

(z telefonów komórkowych i z zagranicy),  

 pisemnie: ul. Szarych Szeregów 23a, 60-462 Poznań. 

Inspektor Ochrony 

Danych 

W SGB-Banku S.A. został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z 

którym można się skontaktować:  

 pisemnie na adres Administratora, 

 elektronicznie e-mail: iod@sgb.pl  

Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich 

sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz 

korzystania z praw przysługujących na mocy Rozporządzenia. 

Kategorie danych 

 

 

 

Bank przetwarza następujące kategorie danych osobowych uczestnika 

Konkursu: 

a) dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, data urodzenia, wybrany bank, 

sześć pierwszych oraz cztery ostatnie cyfry numeru swojej Karty),  

b) dane dotyczące liczby i rodzaju aktywności dokonanych z 

wykorzystaniem Karty: 

- Płatność* Kartą w sklepie stacjonarnym;  

- Płatność* Kartą w sklepie stacjonarnym przy wykorzystaniu usługi 

Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay, Xiaomi Pay, Fitbit Pay (dalej: 

portfel cyfrowy); 

- Płatność* on-line Kartą za zakupy zrealizowane w Internecie; 
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- Płatność* on-line Kartą za zakupy zrealizowane w Internecie przy 

wykorzystaniu portfela cyfrowego; 

- Wydanie nowej Karty (wykluczone są wznowienia oraz duplikaty); 

- Pierwsza płatność nową Kartą.  

Źródło danych 

 

Bank pozyskuje dane uczestnika Konkursu: 

-  bezpośrednio od organizatora Konkursu lub banku wskazanego na 

formularzu zgłoszeniowym 

Cele 

przetwarzania 

oraz podstawa 

prawna 

przetwarzania  

Bank będzie przetwarzał dane uczestnika Konkursu w celu: 

weryfikacji zgodności oraz wyłonienia zwycięzców Konkursu przez 

organizatora Konkursu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f  

Rozporządzenia). 

Okres przez który 

dane będą 

przechowywane  

Dane osobowe uczestnika Konkursu będą przechowywane przez okres 

niezbędny dla realizacji celu ich przetwarzania, tj.: 

weryfikacji zgodności oraz wyłonienia zwycięzców Konkursu przez 

organizatora Konkursu nie dłużej niż przez okres trwania konkursu tj. 

do dnia 30.11.2022. 

Odbiorcy danych W związku z przetwarzaniem danych osobowych uczestnika Konkursu 

w celach, o których mowa powyżej dane osobowe mogą być 

udostępniane przez Administratora następującym odbiorcom lub 

grupom odbiorców: 

1) podmiotom upoważnionym do odbioru danych osobowych 

uczestnika Konkursu na podstawie odpowiednich przepisów 

prawa, 

2) podmiotom, z których Administrator korzysta przy ich 

przetwarzaniu. 

Profilowanie oraz 

zautomatyzowane 

podejmowanie 

decyzji 

 

Bank nie będzie podejmował decyzji opartych wyłącznie na 

zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych uczestnika 

Konkursu. 



Prawa osoby, 

której dane  

dotyczą 

1. Zgodnie z Rozporządzeniem uczestnikowi Konkursu przysługuje 

prawo do: 

1) uzyskania potwierdzenia, czy jego dane są przetwarzane przez 

Administratora, a także prawo dostępu do jego danych (art. 15 

Rozporządzenia), 

2) sprostowania oraz uzupełnienia jego danych (art. 16 

Rozporządzenia), 

3) usunięcia jego danych (art. 17 Rozporządzenia), 

4) żądania ograniczenia przetwarzania jego danych (art. 18 

Rozporządzenia). 

2. Uczestnik Konkursu ma prawo wniesienia w dowolnym momencie 

- z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją - sprzeciwu 

wobec przetwarzania jego danych w celu realizacji prawnie 

uzasadnionych interesów Banku. W takim przypadku Bank może 

przetwarzać dane uczestnika Konkursu, o ile wykaże istnienie 

ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, 

nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności uczestnika 

Konkursu (art. 21 ust. 1 Rozporządzenia). 

3. Uczestnik Konkursu ma prawo do wniesienia skargi do organu 

nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Przekazywanie 

danych do 

państwa trzeciego 

lub organizacji 

międzynarodowej 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa 
trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

 

 

Podanie danych osobowych przetwarzanych przez Administratora jest dobrowolne 

jednak niezbędne do podjęcia czynności związanych z weryfikacją zgodności oraz 

wyłonieniem zwycięzców Konkursu.  

 


