
 

 
 

 
REGULAMIN KONKURSU 

„Najciekawsza inicjatywa studencka” 
(dalej, jako „Regulamin”) 

 
 

§ 1.  POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady Konkursu  „Najciekawsza inicjatywa studencka”,  

2. Organizatorem Konkursu   jest Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. 
Grzybowska 53/57, wpisany pod numerem KRS: 0000014843 do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego; NIP: 526-00-06-841; wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 262 470 034 złotych 
zwany dalej „Bankiem”. 

3. Fundatorem nagród jest Bank.  
4. Zwrotom użytym w niniejszym Regulaminie  nadaje się następujące znaczenie: 

a. Konkurs -  „Najciekawsza inicjatywa studencka”  
b. Nagroda  – nagroda pieniężna przyznawana Uczestnikom  Konkursu odpowiednio za zajęcie I miejsca 

wwysokości 5000 zł, za zajęcie II miejsca w wysokości 3000 zł  i 2000 zł za zajęcie III miejsca w 
Konkursie, wypłacona jednorazowo, w postaci przelewu na numer konta, podany w odrębnym piśmie, 
opatrzonym podpisem i pieczątką Przewodniczącego Samorządu lub osoby upoważnionej w  terminie 
uzgodnionym przez strony w formie mailowej.  

c. Regulamin – Regulamin Konkursu  „Najciekawsza inicjatywa studencka” 

d. Konto Przekorzystne, – rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w PLN, prowadzony w Banku Pekao 

S.A. 

e. Uczestnik Konkursu/ Uczestnik –  Uczelnia Wyższa reprezentowana przez Samorząd Studencki będący  
przedstawicielem ogółu studentów uczelni w rozumieniu art. 110 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o 
szkolnictwie wyższym i nauce  

f. Samorząd Studencki – jednostka organizacyjna, uprawniona do reprezentacji Uczelni Wyższej w 
Konkursie 

g. PSRP – Parlament Studentów  Rzeczpospolitej Polskiej 
h. Inicjatywa – wyjątkowe  wydarzenie o charakterze biznesowym, kulturalnym, społecznym, 

ekonomicznym, sportowym, rozrywkowym, marketingowym a także spotkania i konferencje 
i. Laureat – Uczestnik Konkursu, który uzyskał prawo do Nagrody w Konkursie. 

5. Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszej Inicjatywy studenckiej oraz  promocja Konta Przekorzystnego 
wśród studentów w formie stoiska bankowego  wraz z reklamą Banku w postaci roll-upu lub reklamy w mediach 
studenckich. 

 
6. Konkurs  ogłoszony zostanie na stronie Parlamentu Studentów RP (www.psrp.org.pl)  

§ 2. CZAS TRWANIA KONKURSU 
 

1. Konkurs  przeprowadzony zostanie  w okresie: od godz. 00:01 w dniach 16.05.2019. r. i trwa  do godz. 23:55 dnia 

30.05.2019 (włącznie) na zasadach określonych w  Regulaminie.  

 

 

 

§ 3. ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE, KRYTERIA KWALIFIKACYJNE 
 

1. Celem wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik musi spełnić łącznie poniższe warunki: 
a. przygotować projekt Inicjatywy wraz z kosztorysem, przeznaczonej dla studentów uczelni, którą 

reprezentuje, 
b. w okresie  trwania Konkursu przesłać  projekt  mailem  z adresu poczty służbowej samorządu 

studenckiego (ogólny adres) lub skrzynki personalizowanej przewodniczącego samorządu studenckiego 
na adres: monika.mielczarek@pekao.com.pl wraz z treścią zgody stanowiącej załącznik do niniejszego 
Regulaminu, 

c. projekt  opisujący Inicjatywę nie może mieć większej objętości niż 2 MB, i może mieć format: word, pdf, 
power point, 

d. projekt opisujący Inicjatywę powinien zawierać: 
- czas (kiedy będzie zorganizowana?), 
- opis Inicjatywy - (założenia, odpowiedź na pytanie co?) 
- opis zaangażowania banku jako partnera - (jak bank będzie mógł wziąć udział w Inicjatywie?), 
- opis grupy docelowej i skala Inicjatywy - (kto jest adresatem, ile osób weźmie w niej udział?) 



 

- krótkie uzasadnienie dlaczego komisja powinna wybrać tę Inicjatywę?   
e. tematyka projektu to  Inicjatywa, zgodna z definicją zapisaną w niniejszym Regulaminie, zorganizowana 

zgodnie z uprawnieniami Uczestnika w terminie od 01.09.2019 do dnia 30.11.2019. 
 

2. Uczestnik może zgłosić do Konkursu tylko jeden projekt Inicjatywy. 
3. Uczestnik może otrzymać tylko jedną Nagrodę.  
 

 
§ 4. LAUREACI W KONKURSIE 

 

1. Spośród Inicjatyw spełniających warunki określone w § 3 Regulaminu, Komisja  Konkursowa wybierze 3 

Inicjatywy, które otrzymają Nagrody określone w § 1 ust. 4 pkt b)  

2. Przydzielając nagrody Komisja Konkursowa weźmie pod uwagę: innowacyjność, pomysłowość i współpracę z 
Bankiem w formie promocji usług bankowych dla studentów zgodnie z § 1 ust. 4 lit. f oraz § 1 ust 5 

3. O fakcie przyznania nagrody Komisja  Konkursowa zawiadomi nagrodzony samorząd  studencki telefonicznie i  

mailowo,  

4. Lista Laureatów zostanie ogłoszona na stronie PSRP.  
 

§ 5. NAGRODY W KONKURSIE 
 

1. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone nie później niż do dnia 07.06.2019 r 

2. Wypłata Nagród nastąpi po ogłoszeniu wyników Konkursu i po otrzymaniu pisma od Laureata zgodnie z § 1 ust. 4 

lit. b. 1§ 11 

 

§ 6. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO 
 

 
1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników  Konkursu za pośrednictwem poczty 

elektronicznej na adres monika.mielczarek@pekao.com.pl,  nie później niż w terminie do 7 dni od daty 

ogłoszenia wstępnych wyników  Konkursu. 

2. O wyniku rozpatrzenia reklamacji, podjętych uchwałach i rozstrzygnięciach Komisji Konkursowej, Uczestnik 
Konkursu zostanie powiadomiony w formie elektronicznej, na adres poczty elektronicznej, o którym mowa w §3 
ust. 1 lit. b. 

 

§ 7. KOMISJA KONKURSOWA 
 

1. Powołuje się Komisję Konkursową, w skład której wchodzą:   
a. przedstawiciel Biura Zarządzania Segmentem Klientów Detalicznych Banku  Pekao SA w ilości 1 osoba, 

b. przedstawiciel Biura Marketingu Indywidualnego - Produkty Depozytowe i Inwestycyjne w ilości 1 osoba 

c. przedstawiciel PSRP w ilości 1 osoba. 

2. Zadaniem Komisji konkursowej jest: 
a. nadzór nad prawidłowym przebiegiem konkursu, 
b. podjęcie decyzji o wykluczeniu uczestnika konkursu z udziału w konkursie,  
c. rozstrzyganie reklamacji uczestników konkursu, 
d. zatwierdzenie wyników konkursu, 
e.  sporządzenie listy laureatów w oparciu o zasady określone niniejszym Regulaminem,  
f.  rozstrzyganie wątpliwości związanych ze stosowaniem postanowień niniejszego Regulaminu. 

 
3. Uchwały Komisji konkursowej zapadają w formie głosowania większością głosów. W przypadku równej liczby 

głosów przeważa głos Przewodniczącego Komisji konkursowej. 
4. Od rozstrzygnięcia Komisji konkursowej, w ramach postępowania reklamacyjnego w banku, odwołanie nie 

przysługuje, co nie pozbawia pracowników prawa do dochodzenia ich roszczeń na drodze sądowej. O wyniku 
rozpatrzenia reklamacji, podjętych uchwałach i rozstrzygnięciach Komisji konkursowej, składający reklamację 
zostanie powiadomiony w formie elektronicznej, na adres służbowej poczty elektronicznej. 

5. O wyniku rozpatrzenia reklamacji, podjętych uchwałach i rozstrzygnięciach Komisji konkursowej zainteresowani 
zostaną powiadomieni w formie elektronicznej na adres służbowej poczty elektronicznej zainteresowanego. 

6. Z posiedzenia Komisji konkursowej sporządzony zostanie protokół, który zostanie podpisany przez Członków 
Komisji w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. 
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1. Klauzula Informacyjna: 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych 

Administrator danych  Administratorem danych jest Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. 

Grzybowskiej 53/57 (dalej również jako „Bank”).  

Dane kontaktowe Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email          info@pekao.com.pl, formularz 

kontaktowy pod adresem  https://www.pekao.com.pl/indywidualni/formularz_kontaktowy, telefonicznie pod 

numerem 801 365 365, (22) 59 12 232 lub pisemnie:  Bank Pekao SA – Centrala, ul. Grzybowska 53/57, skrytka 

pocztowa 1008, 00-950 Warszawa 

U administratora danych osobowych wyznaczony jest Inspektor Ochrony Danych, z którym można się 

skontaktować poprzez adres email: IOD@pekao.com.pl, lub pisemnie: Bank Pekao SA – Centrala, ul. 

Grzybowska 53/57, skrytka pocztowa 1008, 00-950 Warszawa. 

Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania 

danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

Cele przetwarzania oraz 

podstawa prawna 

przetwarzania 

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celach kontaktowych związanych ze zgłoszeniem uczestnictwa w 
Konkursie „Najciekawsza inicjatywa studencka”( dalej również jako „Konkurs”), w imieniu podmiotu, którego 
Pani/Pan działa, w tym przeprowadzenia Konkursu, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz przekazania 
Nagrody.  

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes administratora, jakim jest 
przeprowadzenie Konkursu oraz umożliwienie obrony roszczeń wynikających z obecnie obowiązujących 
przepisów prawa.  

Odbiorcy danych Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie 
administratora (m.in. dostawcom usług IT) – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy 
z administratorem i wyłącznie z polecenia administratora. 

Szczegółowe informacje na temat odbiorców danych znajdują się na stronie internetowej pod adresem 

 www.pekao.com.pl 

 

  

Okres przechowywania 

danych 

Podane przez Pana / Panią dane będą przetwarzane przez czas wynikający z okresu przedawnienia 

ewentualnych roszczeń zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.  

 

Prawa osoby, której dane 

dotyczą 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub 

ograniczenia ich przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Na Pani/Pana wniosek 

administrator dostarczy kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu, przy czym za wszelkie kolejne 

kopie. 

Ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.  

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu przeprowadzenia 

Konkursu lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych 

osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, 

powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane 

innemu administratorowi danych. 

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 

osobowych. 

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z Inspektorem 

Ochrony Danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej. 

Informacja o wymogu 

podania danych 

 

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do przeprowadzenia Konkursu. 

Oświadczam, że otrzymałam/em przedstawioną mi treść informacji administratora danych osobowych dotyczącą przetwarzania moich danych 

mailto:info@pekao.com.pl
https://www.pekao.com.pl/indywidualni/formularz_kontaktowy/
mailto:IOD@pekao.com.pl
http://www.pekao.com.pl/


 

 

 

osobowych w której wskazano kto jest administratorem moich danych osobowych oraz przyjmuję do wiadomości spełnienie obowiązku 

informacyjnego  przez administratora danych osobowych. 

…………………………. 

Podpis 

 


