REGULAMIN PROMOCJI
„OBNIŻKA OPROCENTOWANIA POŻYCZKI ONLINE”

§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 Stefczyka.
§2 DEFINICJE OGÓLNE
Członek Kasy Stefczyka – osoba fizyczna, która zgodnie ze Statutem Kasy nabyła członkostwo w Kasie Stefczyka.
Uczestnik Promocji – osoba pełnoletnia, która za pomocą strony internetowej Kasy Stefczyka, złożyła wniosek
pożyczkowy o Pożyczkę Online.
Pożyczka Online - Pożyczka Online, nie dotyczy Prostej Pożyczki online do 3000
Strona internetowa Kasy - strona www.kasastefczyka.pl
Regulamin - niniejszy Regulamin promocji „OBNIŻKA OPROCENTOWANIA POŻYCZKI ONLINE”
§3 ADRESACI PROMOCJI
Promocja skierowana jest do Uczestników Promocji, którzy za pośrednictwem Strony internetowej Kasy złożą
wniosek pożyczkowy o produkt Pożyczkę Online, w terminie określonym regulaminem.
§4 CEL PROMOCJI
Celem promocji jest rozpowszechnianie usług i produktów Kasy Stefczyka, w szczególności pozyskiwania nowych
Członków z pożyczką poprzez kanały elektroniczne.
§5 CZAS TRWANIA PROMOCJI
Promocja obowiązuje od 31 października 2022 r. od godziny 8:00 do 16 grudnia 2022 r. do godziny 21:00. Usługa
dostępna jest 7 dni w tygodniu w godzinach 8:00-21:00.
§6 ZASADY PROMOCJI I UCZESTNICTWO W PROMOCJI
1.

2.

Promocja „OBNIŻKA OPROCENTOWANIA POŻYCZKI ONLINE” polega na obniżeniu oprocentowania zmiennego
dla produktu Pożyczka Online, tj. z 8,99% na 6,99% w czasie trwania promocji. Po upływie okresu
obowiązywania promocji, oprocentowanie Pożyczki Online zostanie przywrócone do 8,99%.
Aby wziąć udział w Promocji, Uczestnik Promocji musi spełnić łącznie następujące warunki:
a)
złożyć wniosek pożyczkowy o Pożyczkę Online za pośrednictwem strony internetowej
www.kasastefczyka.pl w okresie objętym promocją oraz uzyskać pozytywną decyzję kredytową;
b)
być członkiem Kasy albo nabyć członkostwo w Kasie,
c)
zawrzeć umowę o Pożyczkę Online w okresie ważności decyzji kredytowej tj. 30 dni;
d)
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- 10400-96 (dalej: SKOK Stefczyka) podanych danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia Promocji i
udziału w niej oraz w celu realizacji postanowień Regulaminu;
e)
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;
f)
wyrazić zgodę na przetwarzanie podanych w ramach Promocji nr telefonu oraz adresu e-mail, 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 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz z art. 172 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo
telekomunikacyjne.
§7 REKLAMACJE
1.

2.
3.

4.
5.

Uczestnik Promocji może złożyć reklamację osobiście w placówkach Kasy Stefczyka (ustnie lub pisemnie),
pisemnie na adres korespondencyjny Kasy Stefczyka: ul. Legionów 126-128, 81-472 Gdynia lub elektronicznie,
za
pośrednictwem
formularza
dostępnego
na
stronie
internetowej
Kasy:
https://www.kasastefczyka.pl/kontakt/formularz-reklamacji.
Zgłoszenie reklamacji powinno nastąpić, niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zaistnieniu okoliczności
budzących zastrzeżenia, w celu umożliwienia jej rzetelnego rozpatrzenia, najpóźniej w ciągu 14 dni.
Reklamacje Kasa Stefczyka rozpatruje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od daty ich otrzymania.
W przypadku uzasadnionej niemożliwości udzielenia odpowiedzi we wskazanym terminie, może on zostać
wydłużony, a Kasa Stefczyka przekaże stosowną informację.
Odpowiedź na reklamację zostanie przekazana pisemnie za pośrednictwem poczty bądź w inny wcześniej
uzgodniony sposób.
Szczegółowe zasady rozpatrywania reklamacji w Kasie dostępne są w placówkach oraz na stronie internetowej
www.kasastefczyka.pl.
§8 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

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 2015 r. 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 wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w
przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa z zakresu ochrony danych
osobowych;
6. 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.
§9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.
2.

Przystąpienie do Promocji oznacza, iż Uczestnik Promocji zapoznał się z zasadami określonymi w niniejszym
Regulaminie i je akceptuje.
Regulamin Promocji jest dostępny w placówkach Kasy Stefczyka i na stronie internetowej
www.kasastefczyka.pl
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* Aktualny wykaz podmiotów powiązanych kapitałowo, systemowo lub osobowo z Kasą dostępny jest w
placówkach Kasy Stefczyka, na stronie www.kasastefczyka.pl oraz w usłudze bankowości elektronicznej Kasy
Stefczyka.
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