
Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Cieszynie nr LX/4/2022 z dnia 20.12.2022 r. 

  

REGULAMIN PROMOCJI „Sprzedaż premiowa” 

§1.  

POSTANOWIENIA OGÓLNE - DEFINICJE 

1. Zwrotom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie: 

1)   Bank - Bank Spółdzielczy w Cieszynie, z siedzibą w Cieszynie przy ul. Kochanowskiego 4, 43-

400 Cieszyn, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego w Bielsku-Białej, Wydział VIII 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000125979, NIP: 548-007-

64-47, REGON: 000496366; 

2)   Bankowość elektroniczna – system bankowości internetowej i mobilnej umożliwiający 

samoobsługowy dostęp do rachunków bankowych Posiadacza rachunku oraz dostęp do 

innych produktów bankowych za pomocą sieci Internet i przeglądarki internetowej lub za 

pomocą aplikacji zainstalowanej na urządzeniu mobilnym działającym w sieci 

bezprzewodowe; 

3)   BON – to jednorazowe przyznane potwierdzenie, które upoważnia do skorzystania z 

promocji „Sprzedaż premiowa”; BON uzyskają osoby, które podały adres email i zapisały się 

w terminie od 01.12.2022 r. do 31.01.2023 r. na stronie www.pobon.pl; wzór BONU 

stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Można przyznać tylko jeden bon na jeden 

adres email i tylko dla jednej osoby;  

4)   Czynne konto – konto Aktywne, e.bs konto, Junior, Senior, Standard prowadzone w Banku, 

na którym w okresie 30 dni poprzedzających przedstawienie BONU upoważniającego do 

udziału w promocji „Sprzedaż premiowa” zaksięgowano przelew  z innego banku krajowego 

na kwotę nie niższą niż 1.500 PLN oraz zrealizowano przynajmniej jedno polecenie przelewu 

na rachunek prowadzony w innym banku lub wykonano transakcję bezgotówkową w 

sklepie lub Internecie kartą wydaną do konta, telefonem, Blikiem lub zegarkiem 

z zastrzeżeniem, że będą brane pod uwagę transakcje rozliczone i nie anulowane; 

5)   Karta płatnicza – międzynarodowa karta płatnicza (VISA lub MasterCard), spersonalizowana 

albo niespersonalizowana, zarówno główna jak i dodatkowa oraz naklejka zbliżeniowa, 

wydawana przez Bank; 

6)   Organizator - organizatorem Promocji „Sprzedaż premiowa” jest Bank Spółdzielczy 

w Cieszynie, z siedzibą w Cieszynie przy ul. Kochanowskiego 4, 43-400 Cieszyn, wpisany do 

Krajowego Rejestru Sądowego w Bielsku-Białej, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000125979, NIP: 548-007-64-47, REGON: 

000496366; 

7)   Premia (Sprzedaż premiowa) – premia pieniężna w wysokości 150 zł wypłacana przelewem 

na rachunek prowadzony w Banku, przyznawana Uczestnikowi w przypadku spełnienia 

warunków, o których mowa w § 4 Regulaminu; 

8)    Regulamin – niniejszy Regulamin Promocji „Sprzedaż premiowa”; 

9)   Transakcje bezgotówkowe - bezgotówkowe transakcje zakupu w punkcie handlowo-

usługowym (płatność kartą, telefonem, Blikiem lub zegarkiem za zakupy w sklepie) lub przez 

Internet, w tym przelewy inicjowane przez Uczestnika, zaksięgowane przez Bank na 

rachunku.  

10) Uczestnik – uczestnik Promocji – osoba fizyczna biorąca udział w Promocji „Sprzedaż 

premiowa”, spełniająca warunki, o których mowa w § 3 Regulaminu; 

2. Promocja „Sprzedaż premiowa” odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

http://www.pobon.pl/


 

§2.  

CZAS TRWANIA PROMOCJI 

1. Do Promocji Uczestnik może przystąpić w okresie od 01.03.2023 r. do 31.12.2023 r.  

2. Wypłata premii jest możliwa w okresie od 01.04.2023 r. do 28.02.2024 r. 

3. Dzień 28.02.2024 r. jest ostatnim, w którym może być wypłacona Uczestnikowi premia. 

 

§3.  

UCZESTNIK PROMOCJI 

1. Uczestnikiem Promocji może być: 

1) osoba fizyczna będąca obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca pełną 

zdolność do czynności prawnych oraz osoba fizyczna w wieku od 13. roku życia, 

posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Osoby, które posiadają 

ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą wziąć udział w Promocji za 

pisemną zgodą przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego;  

2) osoba, która zaakceptuje Regulamin, 

3) osoba, która otrzymała BON, wnioskując o niego poprzez  stronę internetową 

www.pobon.pl .  

2. Zgoda przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, o której mowa w ust. 1 powyżej, w 

przypadku Uczestników posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnych, powinna 

obejmować również zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu. 

3. Z Promocji wyłączone są osoby fizyczne poniżej 13. roku życia, Pracownicy Organizatora, 

członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej.  

4. Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie 

lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowani. 

§4.  

ZASADY PRZYZNAWANIA PREMII 

1. Uczestnik uzyska prawo do Sprzedaży premiowej, jeśli w okresie od 01.03.2023 r. 

do 31.12.2023 r.: przedstawi w placówce Banku, w formie papierowej lub elektronicznej BON, 

wypełni u doradcy klienta Formularz zgłoszeniowy sprzedaży premiowej oraz spełni warunki 

dodatkowe opisane w ustępie 2 lub 3.  

2. Warunki dodatkowe dla uczestnika posiadającego konto Aktywne lub e.bs konto lub Junior lub 

Senior lub Standard w Banku. Uczestnik spełni warunki dodatkowe jeśli: 

1) Udokumentuje posiadanie Czynnego konta, 

2) wyrazi zgodę na przetwarzanie przez Bank jego danych osobowych dla celów 

marketingowych, jeśli zgoda nie była wyrażona, 

3) złoży wniosek o kartę płatniczą, jeśli nie posiadał karty płatniczej, 

4) wskaże adres mailowy, na który będą dostarczane przez Bank m.in. informacje o 

zmianach regulaminów, taryf opłat i prowizji, tabeli oprocentowania. 

3. Warunki dodatkowe dla uczestnika nieposiadającego konta w Banku. Uczestnik spełni warunki 

dodatkowe jeśli: 

1) zawrze z Bankiem umowę o rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (wraz z kartą 

płatniczą) o nazwie: konto aktywne lub konto Junior oraz w terminie do końca 

kolejnego miesiąca po zawarciu umowy o rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy: 

a) aktywuje bankowość elektroniczną, 
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b) wyrazi zgodę na przetwarzanie przez Bank jego danych osobowych 

dla celów marketingowych, 

c) wskaże adres mailowy, na który będą dostarczane przez Bank m.in. 

informacje o zmianach regulaminów, taryf opłat i prowizji, tabeli 

oprocentowania, 

d) do końca pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego po miesiącu, 

w którym Uczestnik przystąpił do Promocji sprzedaży premiowej, 

spełni następujące warunki: 

• wykona co najmniej jedną transakcję bezgotówkową w 

sklepie lub Internecie Kartą wydaną do Konta, telefonem, 

Blikiem lub zegarkiem z zastrzeżeniem, że będą brane pod 

uwagę transakcje rozliczone i nie anulowane, 

• w systemie bankowości elektronicznej wykona co najmniej 

jeden przelew, który nie zostanie anulowany. 

4. Premia wypłacana jest w kolejnym miesiącu kalendarzowym, po którym Uczestnik spełni 

wszystkie warunki określone ust. 1 i 2 lub ust. 1 i 3.  Przykład: jeżeli Uczestnik spełni warunki 

Promocji w miesiącu kwietniu, premia zostanie wypłacona do końca maja. 

5. Uczestnik może otrzymać tylko jedną Premię w czasie trwania promocji. Nagradzana jest tylko 

jedna umowa zawarta z Bankiem. 

6. Premia zostanie przekazana na konto prowadzone w Banku, które Uczestnik wskaże 

w Formularzu zgłoszeniowym sprzedaży premiowej stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego 

Regulaminu. Uczestnik nie może wskazać innego rachunku do wypłaty niż numer Konta 

w ramach umowy, dla której Uczestnik jest stroną tej umowy.   

7. W Formularzu zgłoszeniowym sprzedaży premiowej należy podać również adres email, który 

upoważnia do skorzystania z promocji „Sprzedaż premiowa”. 

8. Prawo do Premii nie może być przez Uczestników zamieniane na inne świadczenia. 

§5.  

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem danych osobowych Uczestnika zebranych do celów Promocji jest Bank 

Spółdzielczy w Cieszynie z siedzibą przy ul. Kochanowskiego 4, 43-400 Cieszyn, zwany dalej 

„Administratorem”. Z administratorem danych można się skontaktować pod w/w adresem lub 

poprzez e-mail: sekretariat@bs.cieszyn.pl . 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować 

w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e -mail: iod@bs.cieszyn.pl lub 

pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w ustępie 1 powyżej 

3. Administrator informuje, że przetwarza dane osobowe Uczestnika (tj. imię i nazwisko,  

informacje o umowie zawartej z Bankiem Spółdzielczym w Cieszynie) wyłącznie w celu 

dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Promocji, zgodnie z 

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (zwanym o dalej „RODO”) oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych 

osobowych. 

4. Administrator będzie przetwarzać dane Uczestnika w celu: 

1) przeprowadzenia Promocji (podstawa z art. 6 ust 1 lit. a RODO); 

2) wypełnienia działań związanych z zawarciem i wykonaniem umowy z Bankiem 

(podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO); 
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3) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będących realizacją prawnie 

uzasadnionego interesu Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

5. Dane Uczestnika mogą być udostępniane m.in. podmiotom i organom, którym Bank jest 

zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom oraz organom uprawnionym do 

otrzymania od Banku danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych 

osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

6. Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celów ich 

przetwarzania, tj.: 

1) w zakresie przeprowadzenia Promocji – przez okres 5 lat, liczony od zakończenia 

Promocji, o ile nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, 

2) po zawarciu umowy w celu jej realizacji – przez okres obowiązywania umowy, 

a następnie przez okres oraz w zakresie wymaganym przepisami prawa, np. Prawa 

bankowego, innych ustaw; 

3)  w zakresie ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi 

roszczeniami – do momentu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających 

z umowy lub z innego tytułu pozostającego w związku  z zawartą umową, tj. przez 

okres 3 lat po zakończeniu roku, w którym powstało roszczenie;  

7. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem 

uczestnictwa w Promocji. 

8. Administrator nie będzie podejmował decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym 

przetwarzaniu danych osobowych Uczestnika. 

9. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania na warunkach wynikających z RODO. 

W zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie 

uzasadnionego interesu Banku, przysługuje Uczestnikowi prawo wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania jego danych osobowych. Administrator przestanie przetwarzać dane w tych 

celach, chyba że Administrator będzie w stanie wykazać, że w stosunku do danych Uczestnika 

istnieją dla Administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec 

interesów Uczestnika, praw i wolności lub dane będą niezbędne Administratorowi 

do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W zakresie, w jakim podstawą 

przetwarzania danych osobowych jest zgoda, istnieje prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody 

nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

wycofaniem. W zakresie, w jakim dane osobowe Uczestnika są przetwarzane w celu zawarcia i 

wykonania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Uczestnikowi także 

prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo do otrzymania od Administratora danych 

osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu 

maszynowego (Uczestnik może przesłać te dane innemu administratorowi danych).  

10. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się 

ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

§6.  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Promocje polegające na sprzedaży premiowej organizowane przez Bank nie podlegają łączeniu, 

chyba, że regulamin danej promocji stanowi inaczej. 

2. Uczestnik może skorzystać z innych produktów na warunkach promocyjnych. 

3. W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu, w tym dotyczących reklamacji, 

stosuje się postanowienia „Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla 

osób fizycznych” oraz obowiązujące przepisy prawa. 



4. Treść Regulaminu dostępna jest w placówkach, a także na stronie www.bs.cieszyn.pl .  

5. Uzyskana Premia stanowić będzie przychód Uczestnika zwolniony z opodatkowania na 

podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 

fizycznych. 

Załącznik nr 1 

Formularz zgłoszeniowy sprzedaży premiowej 

…………………………………. 

(dane uczestnika: imię, nazwisko, modulo)  

…………………………………… 

(adres email uczestnika wskazany na stronie www.pobon.pl) 

 

………………………………………. 

(nazwa konta i data zawarcia umowy) 

 

Sprzedaż premiową w postaci 150,00 PLN proszę przekazać na moje konto nr 

……………………………………….……………………………………. prowadzone w Banku Spółdzielczym w Cieszynie.  

 

 Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią. 

 Uczestnik jest osobą fizyczną w wieku od 13 roku życia, posiadającą ograniczoną zdolność   

      do czynności prawnych. 

Jako przedstawiciel ustawowy / opiekun prawny * osoby fizycznej w wieku od 13 roku życia tj.  

……………………………………………………….  wyrażam zgodę na jej udział w Promocji „Sprzedaż Premiowa”  

(imię i nazwisko) 

oraz wyrażam zgodę na  postanowienia Regulaminu Promocji „Sprzedaż Premiowa”. 

 

………………………………………………………………. 

(Podpis przedstawiciela ustawowego / opiekuna prawnego*) 

 Oświadczam, że nie jestem osobą wyłączoną z Promocji „Sprzedaż premiowa”. 

 Oświadczam, że zapoznałam(-em) się z Regulaminem Promocji „Sprzedaż premiowa”. 

 Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bank Spółdzielczy w Cieszynie z 

siedzibą przy ul. Kochanowskiego 4, 43-400 Cieszyn, dla celów związanych z przeprowadzeniem Promocji „Sprzedaż 

premiowa”.  

 
…………………………………………… 

*niepotrzebne skreślić                                                                     (Podpis uczestnika) 
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Załącznik nr 2 – BON (wzór) 

 

Logo Banku 

 

Z okazji Jubileuszu 150-lecia działalności 

Banku Spółdzielczego w Cieszynie dawniej 

Towarzystwa Oszczędności i Zaliczek, 

przygotowaliśmy dla Państwa 

 

BON NA KWOTĘ 150 PLN 
 

BON jubileuszowy stanowi premię (sprzedaż premiową), która może zostać wypłacona przelewem 

na rachunek prowadzony w Banku Spółdzielczym w Cieszynie pod warunkiem udokumentowania 

czynnego rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub zawarcia z Bankiem nowej umowy o 

rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy.  

Szczegółowe warunki otrzymania premii zostały opisane w REGULAMINIE PROMOCJI „Sprzedaż 

premiowa”   

Zapraszamy do naszych placówek 

Więcej informacji na stronie www.bs.cieszyn.pl 

w zakładce Jubileusz 
 

Zostań klientem lokalnego Cieszyńskiego Banku!  
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