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REGULAMIN 
Konkursu „Lato w SALTUS Ubezpieczenia” 

dla Klientów Banku Spółdzielczego w Jordanowie 
 
 

Zasady uczestnictwa w Konkursie 
 
1. Organizatorem Konkursu jest:  
SALTUS Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych (SALTUS TUW) z siedzibą w Sopocie, ul. 
Władysława IV 22, 81-743 Sopot, zarejestrowane w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego, przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000117377, NIP 118-01-30-637, REGON 011132747, kapitał 
zakładowy 19.000.000,00 zł,  
 
zwany dalej Organizatorem.  
 
2. Uczestnikami Konkursu są Klienci Banku Spółdzielczego w Jordanowie, będący osobami fizycznymi  
posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych, którzy  spełnią warunki Konkursu określone w 
niniejszym Regulaminie. Uczestnikiem Konkursu nie może być osoba zatrudniona w SALTUS 
Ubezpieczenia, Asekuracji sp. z o.o. oraz Banku Spółdzielczym w Jordanowie, jak również osoby 
spokrewnione z ww. osobami. 
3. Każdy Uczestnik ma prawo zrezygnować z uczestnictwa w Konkursie w dowolnym terminie poprzez 
przesłanie na adres Organizatorów rezygnacji z Konkursu.  
4. Konkurs trwa od 04.05.2022 r. do 31.07.2022 r.  
  
 

Zasady Konkursu 
 
5. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest zrealizowanie przez Uczestnika w czasie trwania 
Konkursu, wskazanym w pkt 4 następujących celów:  
a) zakup Ubezpieczenia mieszkań i domów jednorodzinnych SALTUS - Mój DOM.  
b) udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe: „Czy woli Pan(i) słoneczne czy pochmurne dni, i 
dlaczego?” na specjalnym kuponie dostępnym w placówkach Banku Spółdzielczego w Jordanowie. 
c) przekazanie wypełnionego formularza pracownikowi Banku Spółdzielczego w Jordanowie. 
d) złożenie oświadczenia, o zapoznaniu się z Regulaminem i akceptacji jego postanowień bez 
zastrzeżeń. 
 
  
  
 

Nagrody 
 
6. Laureaci Konkursu, którzy zrealizowali cele określone w pkt. 5 uzyskują prawo do następujących 
nagród:  
a. 1 miejsce – Parowar TEFAL VC1401 
b. 2 miejsce - Blender kielichowy Electrolux ESB 2500 
c. 3 miejsce - Parownica Tefal D3030 
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Laureaci Konkursu uprawnieni do nagród rzeczowych określonych w pkt 6 otrzymują dodatkowo 
nagrodę pieniężną w wysokości stanowiącej równowartość 11,11% wartości nagrody rzeczowej, przy  
czym w/w nagroda przeznaczona jest przez podmioty określone w pkt 1. finansujące nagrody na 
pokrycie zryczałtowanego podatku dochodowego od przyznanej Laureatowi Konkursu nagrody. 
 
 

Rozstrzygnięcie Konkursu 
 
7. O rozstrzygnięciu Konkursu zadecyduje specjalnie powołane w strukturach SALTUS TUW jury, 

które wybierze 3 najlepsze odpowiedzi na pytanie konkursowe.  
8. W ocenie odpowiedzi na pytanie konkursowe przez Uczestników Konkursu, jury będzie stosowało 

następujące kryteria (do wyboru przez jury): 
a) oryginalność wykonania zadania; 
b) pomysłowość; 
c) słownictwo i stylistykę. 

 
9. Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o wygranej przez pracowników Placówki Banki 

Spółdzielczego w Jordanowie, w której zakupili ubezpieczenie oraz udzielili odpowiedzi na 
pytanie konkursowe.   

10. Nagrody, o których mowa w ust. 1 będą wręczane po rozstrzygnięciu Konkursu w Placówce 
Banku Spółdzielczego w Jordanowie, w której Uczestnik Konkursu zakupił ubezpieczenie i 
odpowiedział na pytanie konkursowe.   Odbiór nagrody zostanie potwierdzony protokołem 
odbioru podpisanym przez Laureata i osobę upoważnioną przez Organizatora. 

11. Organizator nie pokrywa ewentualnych kosztów związanych z odbiorem nagród. 
12. Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę lub ekwiwalent pieniężny.  
13. W przypadku rezygnacji z nagrody Laureatowi nie przysługuje żadna rekompensata. 
 
 
 
 

Przetwarzanie danych osobowych 
14.. Zważywszy, że Konkurs organizowany i realizowany jest przez SALTUS TUW jest on  
Administratorem w myśl art. 26 rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych (RODO)1 w 
ramach przetwarzania danych osobowych w celu realizacji założeń konkursu. Poniższa informacja 
dotycząca przetwarzania danych osobowych odzwierciedla dokonane przez Administratora ustalenia 
w zakresie jego obowiązków i odpowiedzialności w związku z przetwarzaniem danych osobowych.  
 
15. Celem przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest realizacja założeń Konkursu 
opisanych w niniejszych Zasadach, w czym mieści się zebranie danych uczestników, wyłonienie i 
poinformowanie Laureatów Konkursu, ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń, w 
tym obsługa reklamacji oraz obsługa księgowa i sprawozdawcza.  
 
16. Podstawę przetwarzania danych osobowych uczestników Konkursu stanowią: a. prawnie 
uzasadniony interes Administratora określony w art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia ogólnego o 
ochronie danych osobowych (RODO) w związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu 
realizacji założeń konkursu, w tym zebrania danych osobowych uczestników, wyłonienia i 
poinformowania laureatów oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń i 
obsługi reklamacji;  
b. przepisy ustawy o rachunkowości w związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu obsługi 
księgowej lub sprawozdawczej.  
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17. Uczestnicy Konkursu w sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych mogą 
kontaktować się z Inspektorem ochrony danych drogą elektroniczną pod adresem iod@saltus.pl, 
telefonicznie w godzinach 08:00 – 16:00 pod numerem (58) 770 36 90 lub korespondencyjnie.  
 
18. Administrator nie przewiduje przekazywania danych osobowych uczestników innym odbiorcom, 
za wyjątkiem sytuacji, w których będą do tego zobowiązani obowiązującymi przepisami prawa.  
 
19. Dane osobowe Uczestnika Konkursu będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń 
wynikających z uczestnictwa w Konkursie. Dodatkowo dane osobowe laureatów będą 
przechowywane przez okres właściwy dla przechowywania dokumentów księgowych.  
 
20. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Konkursie i 
prawidłowej jego obsługi.  
 
21. Uczestnikom Konkursu, w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługują 
następujące prawa: a. dostępu do danych,  
b. sprostowania lub uzupełnienia danych,  
c. sprzeciwu wobec przetwarzania danych na zasadach opisanych w art. 21 rozporządzenia ogólnego 
o ochronie danych osobowych (RODO),  
d. usunięcia danych osobowych na zasadach opisanych w art. 17 rozporządzenia ogólnego o ochronie 
danych osobowych (RODO),  
e. wniesienia skargi do organu nadzorczego.  
 
 
22.  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  
 

Postanowienia końcowe 
 
23. Ogłoszenie wyników nastąpi maksymalnie w ciągu 30 dni od zakończenia trwania Konkursu.  
 
24. Reklamacje związane z niniejszym Konkursem Uczestnik ma prawo składać mailowo na adres: 
marketing@saltus.pl reklamacja powinna zawierać przynajmniej imię, nazwisko, adres, żądanie osoby 
zgłaszającej reklamację. Rozpatrywanie reklamacji trwa 14 dni roboczych liczonych od dnia jej 
otrzymania.  
 
25. Regulamin obowiązuje od 01.05.2022 r. i dostępny jest na stronie www.saltus.pl.  


