
REGULAMIN KONKURSU LETNIEGO  
DLA KLIENTÓW SKOK 

 
Niniejszy Regulamin określa cele, zasady i warunki przeprowadzenia konkursu letniego 
„Wakacyjna ochrona ubezpieczeniowa”, zwanego dalej „Konkursem”.  
 

§1 ORGANIZATOR KONKURSU 
Wyłącznymi organizatorami Konkursu są:  
 
1) 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,  
 

2) SALTUS Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie spółka akcyjna (SALTUS TU Życie S.A.) z siedzibą w 
Sopocie (SALTUS TU ŻYCIE SA), ul. Władysława IV 22,81-743 Sopot, zarejestrowana w Rejestrze 
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000014472, NIP 5252150753, 
Regon 016228050, kapitał zakładowy 21.030.000,00 zł w całości wpłacony,  
 

zwani dalej „SALTUS Ubezpieczenia” lub „Organizatorem”. 

 
§2 DEFINICJE OGÓLNE 

SKOK – Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa  
Placówka SKOK – lokalizacja, w której prowadzona jest działalność polegająca na doprowadzeniu 
do zawarcia umów o świadczenie usług finansowych ze SKOK oraz umów o członkostwo w SKOK, 
w której jest prowadzona obsługa kasowa, sprzedaż pożyczek/kredytów, obsługa depozytowa i 
innych produktów finansowych oferowanych przez SKOK dla Członków SKOK, a także dystrybucja 
ubezpieczeń w rozumieniu ustawy z dnia 15 grudnia 2017 roku o dystrybucji ubezpieczeń. 
Działalność powyższa prowadzona jest przez podmiot świadczący usługi w zakresie pośrednictwa 
finansowego produktów i usług wyłącznie na rzecz SKOK lub innych podmiotów przez SKOK 
wskazanych, działający na podstawie umowy agencyjnej.  
Regulamin - Regulamin konkursu letniego „Wakacyjna ochrona ubezpieczeniowa”.  
Uczestnik Konkursu – Członek SKOK lub Klient SKOK, który nie posiada statusu Członka SKOK, 
będący osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, który  spełni warunki 
konkursu określone w niniejszym Regulaminie. Uczestnikiem konkursu nie może być osoba 
zatrudniona w SALTUS Ubezpieczenia, Asekuracji sp. z o.o. oraz SKOK biorącej udział w 
konkursie, jak również osoby spokrewnione w ww.    
Ubezpieczenia DIRECT – ubezpieczenia indywidualne z oferty SALTUS Ubezpieczenia 
(Ubezpieczenie mieszkań i domów jednorodzinnych Mój Dom, Ubezpieczenie NNW SALTUS Moje 
Bezpieczeństwo, Ubezpieczenie Zdrowotne SALTUS Na Zdrowie oraz SALTUS Kuracja, 
Ubezpieczenie podróżne SALTUS Moja Podróż). 
Ubezpieczenie na życie – Grupowe Ubezpieczenie na Życie Optimum MAX z oferty SALTUS 
Ubezpieczenia. 

 
 
 
 
 



§3 WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE 
Konkurs skierowany jest do Uczestników Konkursu, którzy w okresie trwania Konkursu spełnią 
warunki udziału w Konkursie, określone w § 6 ust. 1 
 

§4 CEL KONKURSU 
Celem Konkursu jest rozpowszechnianie usług i produktów SALTUS Ubezpieczenia dostępnych w 
Placówkach SKOK oraz pozyskanie nowych Klientów i aktywnych Członków SKOK.  
 

§5 CZAS TRWANIA KONKURSU 
1. Konkurs trwa od dnia 02.08.2021 r. do dnia 30.09.2021 r.  
2. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 20.10.2021 r.   
 

§6 UCZESTNICTWO W KONURSIE I ZASADY KONKURSU 

1. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik Konkursu musi, w czasie trwania Konkursu, 
określonym w § 5 ust. 1, spełnić łącznie następujące warunki:  

a) kupić minimum jedno z ubezpieczeń DIRECT lub Ubezpieczenie na życie w Placówce SKOK;  

b) udzielić odpowiedzi na pytanie konkursowe: „Wakacje w ciepłych krajach, a może lato na 
wsi? Jaki masz pomysł na wymarzony urlop?” na specjalnym kuponie konkursowym dostępnym 
w Placówkach SKOK;  
c) wypełniony formularz przekazać pracownikowi w Placówce SKOK; 

d) oświadczyć, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia bez zastrzeżeń;  

2. Każde kolejne zakupione ubezpieczenie z oferty SALTUS ubezpieczenia, o którym mowa w pkt 
1 ppkt a) upoważnia do udzielenia kolejnej odpowiedzi na pytanie konkursowe.  

3. W przypadku, gdy Organizator otrzyma uprawdopodobnioną informację o tym, że Uczestnik 
Konkursu wykorzystuje Konkurs w sposób naruszający przepisy prawa, zasady współżycia 
społecznego lub godzące w dobre obyczaje czy powszechnie obowiązujące normy społeczne, 
Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika Konkursu z Konkursu. W takiej 
sytuacji Uczestnik Konkursu traci prawo do otrzymania nagrody, niezależnie od tego, czy spełni 
pozostałe warunki opisane w Regulaminie.  

 

4. Uczestnik Konkursu ma prawo zrezygnować z uczestnictwa w Konkursie w dowolnym terminie 
poprzez przesłanie na adres Organizatora rezygnacji z Konkursu. 

 
§7 NAGRODY 

1. Nagrodą w Konkursie są nagrody rzeczowe w postaci: 

1) Ekspres ciśnieniowy do kawy marki DeLonghi – nagroda za 1 miejsce w Konkursie, 

2) Telewizor LG LED 55 cali - nagroda za 2 miejsce w Konkursie 

3) Robot kuchenny Bosch – nagroda za 3 miejsce w Konkursie, 

4) Robot sprzątający IRobot Roomba - nagroda za 4 miejsce w Konkursie, 

5) Tablet – nagroda za 5 miejsce w Konkursie, 

6) Nawilżacz powietrza Stadler From Oskar – nagroda za 6 miejsce w Konkursie. 

 
2. Laureat uprawniony do nagrody rzeczowej określonej w pkt 1 otrzymuje dodatkowo nagrodę 
pieniężną w wysokości stanowiącej równowartość 11,11% wartości nagrody rzeczowej, przy 
czym w/w nagroda przeznaczona jest przez organizatora finansującego nagrody na pokrycie 
zryczałtowanego podatku dochodowego od przyznanej Laureatowi nagrody. 



§8 ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU  
1. O rozstrzygnięciu Konkursu zadecyduje specjalnie powołane w strukturach SALTUS 

Ubezpieczenia jury, które wybierze 6 najlepszych odpowiedzi na pytanie konkursowe.  
2. W ocenie odpowiedzi na pytanie konkursowe udzielone przez Uczestników Konkursu, jury 

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

 
3. Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o wygranej przez pracowników Placówki SKOK, 

w której zakupili ubezpieczenie oraz udzielili odpowiedzi na pytanie konkursowe.   
4. Nagrody, o których mowa w par.7 ust. 1 będą wręczane po rozstrzygnięciu Konkursu w 

Placówce SKOK, 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. 

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

§9 REKLAMACJE 
1. Uczestnik Konkursu może złożyć reklamację w następujący sposób: osobiście w placówkach 
Kasy (ustnie lub pisemnie), pisemnie na adres korespondencyjny SALTUS Ubezpieczenia: ul. 
Władysława IV 22, 81-183 Sopot lub elektronicznie, na adres email: marketing@saltus.pl.  

2. Zgłoszenie reklamacji powinno nastąpić, w miarę możliwości, niezwłocznie po uzyskaniu 
informacji o zaistnieniu okoliczności budzących zastrzeżenia, w celu umożliwienia jej rzetelnego 
rozpatrzenia.  

3. Reklamacje Organizator rozpatruje niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 30 dni od 
daty ich otrzymania. W przypadku uzasadnionej niemożliwości udzielenia odpowiedzi we 
wskazanym terminie, może on zostać wydłużony, Organizator przekaże stosowną informację.  

4. Odpowiedź na reklamację zostanie przekazana pisemnie za pośrednictwem poczty bądź w inny 
uzgodniony sposób.  

5. Szczegółowe zasady rozpatrywania reklamacji w SALTUS Ubezpieczenia dostępne są na stronie 
internetowej: www.saltus.pl.  
 

§10 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
Zważywszy że Konkurs organizowany i realizowany jest wspólnie przez SALTUS TUW oraz SALTUS 
TU Życie SA, jako Organizatorów, oraz że SALTUS TUW i SALTUS TU Życie SA wspólnie ustalają cel 
i sposoby przetwarzania danych osobowych, są oni Współadministratorami 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 Współadministratorów ustalenia w zakresie 
obowiązków i odpowiedzialności każdego z nich w związku z przetwarzaniem danych osobowych. 

1. Współadministratorzy są zgodni co do tego, że wszelkie prawa przysługujące osobom 
fizycznym, których dane będą przetwarzane w związku z realizacją założeń Konkursu, będą 

 
1 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. 



wykonywali solidarnie oraz z tym samym skutkiem, bez względu na to, do którego z nich 
wniosek zostanie skierowany. 

2. Współadministratorzy są zgodni co do treści pkt 3 – 9 poniżej dotyczącej zasad 
przetwarzania danych osobowych. 

3. Celem przetwarzania danych osobowych przez Współadministratorów jest realizacja 
założeń Konkursu opisanych w Regulaminie, w czym mieści się zebranie danych 
uczestników, wyłonienie i telefoniczne poinformowanie laureatów Konkursu, ewentualne 
ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń, w tym obsługa reklamacji oraz obsługa 
księgowa i sprawozdawcza. 

4. Podstawę przetwarzania danych osobowych uczestników konkursu stanowią: 

a. prawnie uzasadniony interes Współadministratorów 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. 

5. 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. 

6. Odbiorcami danych osobowych uczestników Konkursu będą placówki sieci sprzedaży, 
w tym Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo – Kredytowe, którym Współadministratorzy 
powierzyli przetwarzanie danych osobowych oraz podmioty upoważnione do dostępu do 
danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

7. 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. 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w 
Konkursie i prawidłowej jego obsługi. 

9. 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. 
 
 
 
 

mailto:iod@saltus.pl


§11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Przystąpienie do Konkursu oznacza, iż Członek SKOK/Klient SKOK zapoznał się z zasadami 
określonymi w niniejszym Regulaminie i je akceptuje.  

2. Regulamin Konkursu jest dostępny w Placówkach SKOK i na stronie internetowej 
www.saltus.pl.  
 

 


