REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ „KASA WRACA”
Niniejszy Regulamin określa cele, zasady i warunki przeprowadzenia sprzedaży premiowej „KASA
WRACA”, zwanej dalej „Promocją”.
§1 ORGANIZATOR PROMOCJI
Wyłącznym organizatorem Promocji jest Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im.
Franciszka Stefczyka z siedzibą w Gdyni przy ul. Bohaterów Starówki Warszawskiej 6, wpisana do
Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Gdańsk Północ, VIII Wydział Gospodarczy KRS,
pod numerem KRS 0000080915, NIP 586-104-00-96, zwana dalej Kasą lub SKOK Stefczyka.
§2 DEFINICJE OGÓLNE
Placówka Kasy – lokalizacja, w której prowadzona jest działalność polegająca na doprowadzeniu
do zawarcia umów o świadczenie usług finansowych z Kasą oraz umów o członkostwo w Kasie,
w której jest prowadzona obsługa kasowa, sprzedaż pożyczek/kredytów, obsługa depozytowa i inne
produkty finansowe oferowane przez Kasę dla Członków Kasy. Działalność powyższa prowadzona jest
przez podmiot świadczący usługi w zakresie pośrednictwa finansowego produktów i usług wyłącznie
na rzecz Kasy lub innych podmiotów przez Kasę wskazanych, działający na podstawie umowy
agencyjnej.
Członek Kasy – osoba fizyczna, która zgodnie ze Statutem Kasy nabyła członkostwo w Kasie.
Regulamin - Regulamin promocji „KASA WRACA”.
Uczestnik Promocji – Członek Kasy, posiadacz rachunku płatniczego IKS Classic, który ukończył 18 lat
oraz spełni warunki określone w niniejszym Regulaminie.
Użytkownik – stały pełnomocnik do rachunku płatniczego IKS Classic Członka Kasy, któremu została
wydana karta płatnicza Visa do tego rachunku płatniczego.
Rachunek – rachunek płatniczy IKS Classic.
Rachunek własny – rachunek płatniczy IKS Classic, rachunek płatniczy systematycznego oszczędzania
KSO.
Merchant Category Code (MCC) – czterocyfrowy numer służący do identyfikacji działalności
gospodarczej prowadzonej przez akceptanta kart płatniczych; nadawany jest sprzedawcom towarów i
usług w momencie instalowania terminala POS w danym punkcie handlowo-usługowym.

§3 ADRESACI PROMOCJI
Promocja skierowana jest do Członków Kasy, posiadaczy rachunku płatniczego IKS Classic, którzy w
okresie trwania promocji, będą mieli miesięczny wpływ na Rachunek w kwocie nie niższej niż 1500 zł
z rachunków innych niż Rachunek własny w Kasie oraz jednocześnie w tym samym miesiącu, w
którym zrealizowali wpływ kwoty nie niższej niż 1500 zł wykonają transakcję bezgotówkową kartą
płatniczą Visa wydaną do Rachunku na kwotę nie niższą niż 100 zł (jednorazowa transakcja) w
dowolnej aptece, kinie lub stacji benzynowej. Promocją nie są objęte karty płatnicze Visa wydane
Użytkownikom.
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§4 CEL PROMOCJI
Celem promocji jest rozpowszechnianie usług i produktów Kasy, w szczególności aktywacja kart Visa
dla Członków z regularnym wpływem świadczenia na rachunek płatniczy w Kasie i pozyskanie nowych
aktywnych Członków Kasy.
§5 CZAS TRWANIA PROMOCJI
Promocja obowiązuje od dnia 17.07.2019 roku do odwołania.

§6 UCZESTNICTWO W PROMOCJI I ZASADY PROMOCJI
1.

Członek Kasy, aby móc wziąć udział w Promocji, musi w okresie trwania Promocji spełnić łącznie
następujące warunki:
a)
b)

2.

3.
4.

posiadać Rachunek;
posiadać miesięczny wpływ na Rachunek w kwocie nie niższej niż 1500 zł z rachunków
innych niż Rachunek własny w Kasie;
c) posiadać aktywną Kartę płatniczą VISA wydaną do Rachunku;
d) wykonać w danym miesiącu kalendarzowym transakcję Kartą płatniczą Visa wydaną do
Rachunku na kwotę nie niższą niż 100 zł (jednorazowa transakcja) w dowolnej aptece, kinie
lub stacji benzynowej z zastrzeżeniem §6 ust.5;
e) oświadczyć, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia bez zastrzeżeń
oraz wyraża zgodę na udział w Promocji;
f) wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową im.
Franciszka Stefczyka z siedzibą w Gdyni przy ul. Boh. Starówki Warszawskiej 6 (81-455),
wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Gdańsku - Północ w
Gdańsku, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000080915, REGON 190408529, NIP: 586-104-00-96 (dalej: SKOK Stefczyka*) podanych
danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia Promocji i udziału w niej oraz, w celu
realizacji postanowień Regulaminu;
g) wyrazić zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych
systemów wywołujących dla celów realizacji postanowień Regulaminu zgodnie z art. 172
Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne;
h) wyrazić zgodę na przetwarzanie podanych w ramach Promocji nr telefonu oraz adresu email, w tym aktualizację tych danych w systemach użytkowanych przez SKOK Stefczyka oraz
otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną (np. e-mail, sms) na podany
adres e-mail lub na numer telefonu, wysyłanych przez SKOK Stefczyka, zgodnie z wymogami
ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz z art. 172
Ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne;
i) nie złożyć wypowiedzenia członkostwa w Kasie w całym okresie trwania Promocji;
j) podać w aplikacji promocyjnej swój aktualny numer telefonu, 3 ostatnie cyfry numeru
PESEL oraz numer członkowski w Kasie;
Członek Kasy powinien zarejestrować się samodzielnie lub w Placówce Kasy w aplikacji
promocyjnej znajdującej się na stronie internetowej: www.kasastefczyka.pl/konkursy/kasawraca, wpisać numer członkowski, 3 ostatnie cyfry numeru PESEL, nr telefonu, zaakceptować
Regulamin i wrazić zgody, o których mowa w §6 ust. 1 lit. e) – h).
Członek, może dokonać rejestracji w aplikacji promocyjnej najwcześniej następnego dnia
roboczego po dniu, w którym nabył członkostwo w Kasie.
W przypadku, gdy Kasa otrzyma uprawdopodobnioną informację o tym, że Członek Kasy
wykorzystuje Promocję w sposób naruszający przepisy prawa, zasady współżycia społecznego
lub godzący w dobre obyczaje czy powszechnie obowiązujące normy społeczne, Kasa zastrzega
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5.

sobie prawo do wykluczenia Członka Kasy z Promocji. W takiej sytuacji Członek Kasy traci prawo
do otrzymania nagrody, niezależnie od tego, czy spełni pozostałe warunki opisane w
Regulaminie.
W ramach Promocji zaliczane są wyłącznie transakcje płatnicze dokonane kartą VISA w punktach
posiadających Merchant Category Code (MCC) równe dla:
- stacji paliw: 5172 oznaczający ropę naftową i produkty naftowe – paliwo, 5541 oznaczający
stacje serwisowe (z lub bez usług dodatkowych), 5542 oznaczający samoobsługowe stacje
benzynowe, 5983 oznaczający stacje benzynowe – olej opałowy, drewno, węgiel, benzyna;
- kin: 7832 – oznaczający kina;
- apteki: 5122 oznaczający właścicieli aptek, 5912 oznaczający drogerie i apteki.

§7 NAGRODY
1.

Nagrodą w Promocji jest nagroda pieniężna stanowiąca % wartości transakcji płatniczej
dokonanej Kartą płatniczą VISA zgodnie z ust. 2 niniejszego paragrafu. Łączna suma nagród
wykazanych w ust. 2 nie może przekroczyć 150 zł miesięcznie.
2. Wartość nagrody stanowi % wartości poszczególnych transakcji płatniczych, o których mowa w
pkt a) –c), dla poszczególnych typów transakcji płatniczych dokonanych w danym miesiącu
kalendarzowym, za który przyznawana jest nagroda, z uwzględnieniem poniższego:
a) 2% wartości transakcji, ale nie więcej niż 50 zł miesięcznie za transakcje w aptekach;
b) 2% wartości transakcji, ale nie więcej niż 50 zł miesięcznie za transakcje na stacjach
benzynowych;
c) 2% wartości transakcji, ale nie więcej niż 50 zł miesięcznie za transakcje w kinach.
3. Nagrody, o których mowa w ust. 1 i 2wypłacane będą 1 raz w miesiącu na Rachunek Członka Kasy
nie wcześniej niż 25 dnia kolejnego miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały
spełnione wszystkie warunki określone w § 6 Regulaminu.
4. Nagroda jest zwolniona ze zryczałtowanego podatku dochodowego na podstawie przepisu art.
21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
§8 REKLAMACJE
1.

Uczestnik Promocji może złożyć reklamację w następujący sposób: osobiście w placówkach Kasy
(ustnie lub pisemnie), pisemnie na adres korespondencyjny Kasy: ul. Legionów 126-128, 81-472
Gdynia lub elektronicznie, za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej:
www.kasastefczyka.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 Kasa 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, Kasa przekaże stosowną informację.

4.

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

5.

Szczegółowe zasady rozpatrywania reklamacji w Kasie dostępne są w placówkach Kasy oraz na
stronie internetowej: www.kasastefczyka.pl.
§9 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
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Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. (RODO), Kasa informuje o tym, że:
1. jest administratorem danych osobowych uczestników Promocji;
2. administrator wyznaczył inspektora ochrony danych (kontakt: e-mail IOD@kasastefczyka.pl, tel.:
801 600 100, adres korespondencyjny Kasy);
3. dane osobowe uczestników Promocji będą przetwarzane na podstawie zgody, o której mowa w
art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w celu przeprowadzenia Promocji i udziału w niej oraz w celu realizacji
postanowień Regulaminu Promocji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu wypełnienia
obowiązków prawnych, w -szczególności rozpatrzenia ewentualnej reklamacji na podstawie
ustawy z 5 sierpnia 2015r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o
Rzeczniku Finansowym oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu ustalenia, dochodzenia
i obrony przed potencjalnymi roszczeniami, które to działania realizowane są w prawnie
uzasadnionym interesie Kasy;
4. dane osobowe uczestników Promocji będą przechowywane przez okres zależny od celu w jakim
zostały zebrane tj. odpowiednio przez okres trwania Promocji, członkostwa w Kasie, a po jego
ustaniu - do czasu upływu terminu przedawnienia potencjalnych roszczeń oraz przez okres
obowiązkowego przechowywania danych wskazany w przepisach ustawy o rachunkowości;
5. uczestnicy Promocji posiadają prawo do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz - z
przyczyn związanych z ich szczególną sytuacją - prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f), oraz prawo do cofnięcia zgody wyrażonej na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgłoszenie może
zostać dokonane bezpośrednio do inspektora ochrony danych zgodnie z pkt 2);
6. uczestnicy Promocji posiadają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa z
zakresu ochrony danych osobowych;
7. podanie przez Uczestników Promocji danych osobowych i wyrażenie wszystkich zgód, o których
mowa w § 6 Regulaminu jest warunkiem udziału w Promocji. Niepodanie danych osobowych i
niewyrażenie wszystkich ww. zgód uniemożliwi udział w Promocji;
8. odbiorcami danych osobowych uczestników Promocji będą podmioty upoważnione na podstawie
przepisów prawa, podmioty powiązane osobowo, kapitałowo lub systemowo* z Kasą lub
współpracujące z Kasą na podstawie zawartych umów przy wykonywaniu czynności związanych z
jej działalnością statutową, tj. agenci Kasy oraz podmioty świadczące następujące usługi:
informatyczne, marketingowe, logistyczne, księgowe i inne usługi pomocnicze.

§10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.

Przystąpienie do Promocji oznacza, iż Członek Kasy zapoznał się z zasadami określonymi
w niniejszym Regulaminie i je akceptuje.

2.

Warunkiem nabycia członkostwa w Kasie jest podpisanie deklaracji członkowskiej Stowarzyszenia
Krzewienia Edukacji Finansowej (SKEF), podpisanie deklaracji członkowskiej Kasy oraz wniesienie
opłat członkowskich w łącznej kwocie 4 PLN, tj. wpisowego (1 PLN), wkładu (1 PLN), udziału (1
PLN) oraz części składki rocznej na SKEF (1 PLN), pobieranej po każdym kwartale roku
kalendarzowego oraz spełnienie innych warunków określonych w Statucie Kasy.

3.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie ma Statut Kasy,
regulaminy określające zasady świadczenia na rzecz członków poszczególnych usług finansowych
oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
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Regulamin Promocji jest dostępny w placówkach Kasy i na stronie internetowej
www.kasastefczyka.pl

* Aktualny wykaz podmiotów powiązanych kapitałowo, systemowo lub osobowo z Kasą dostępny jest w
placówkach Kasy, na stronie www.kasastefczyka.pl oraz w usłudze bankowości elektronicznej Kasy Stefczyka.
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