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Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa zasady oraz warunki uczestnictwa w Promocji „Pierwsza karta” 

(„Regulamin”).  

2. Organizatorem Promocji o nazwie „Pierwsza karta” („Promocja”) jest Bank Spółdzielczy w 

Jutrosinie ul. Rynek 18, 63-930 Jutrosin, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego nr KRS 0000130002, REGON 000505970,NIP 699-10-88-251,  („Organizator” 

lub „Bank“).  

3. Promocja organizowana jest przez Bank Spółdzielczym w Jutrosinie na podstawie niniejszego 

Regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa polskiego. 

4. W zakresie użytych określeń, które nie zostały zdefiniowane w niniejszym Regulaminie, zastosowanie 

mają definicje zawarte w „Regulaminie funkcjonowania kart przedpłaconych dla klientów 

indywidualnych“.  

 

Rozdział 2 

Czas trwania Promocji 

1. Promocja trwa od 12/01/2023 r. do 30/11/2023 r. (Okres przystąpienia do Promocji). 

2. Opłaty promocyjne obowiązują w okresie trwania umowy o rachunek karty przedpłaconej, począwszy 

od daty jej zawarcia do końca daty ważności karty, nadrukowanej na plastiku karty wydanej na 

podstawie zawartej umowy o rachunek karty przedpłaconej (Okres trwania Promocji) o ile wcześniej 

karta nie zostanie zastrzeżona.  

3. Zastrzeżenie karty wydanej na podstawie zawartej umowy o rachunek karty przedpłaconej, o której 

mowa w ust. 2 powyżej jest równoznaczne z zakończeniem okresu trwania Promocji. 

 

Rozdział 3 

Warunki uczestnictwa w Promocji  

1. Uczestnikiem Promocji jest klient indywidualny, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, 

który w Okresie przystąpienia do Promocji zawarł z Bankiem umowę o rachunek karty przedpłaconej 

(posiadacz rachunku), której użytkownikiem będzie małoletni w wieku od 7 do ukończenia 13 roku 

życia.  

2. Promocja polega na naliczaniu posiadaczowi rachunku („Uczestnik”), opłat promocyjnych za wydanie 

i użytkowanie karty przedpłaconej  o ile jednocześnie spełnione są warunki: 

1) do rachunku karty przedpłaconej otwartego przez rodzica/opiekuna prawnego wydana jest karta 

przedpłacona dla użytkownika karty przedpłaconej w wieku od 7 do ukończenia 13 roku życia; 



  

2) dla użytkownika karty przedpłaconej, o którym mowa w punkcie 1 powyżej, jest to pierwsza 

karta przedpłacona wydana w Banku Spółdzielczym w Jutrosinie, a numer PESEL użytkownika 

karty przedpłaconej nie był przypisany w systemie obsługującym karty do innej karty 

przedpłaconej. 

3. Uczestnik może wielokrotnie korzystać z opłat promocyjnych za wydanie i użytkowanie karty 

przedpłaconej, o ile jednocześnie spełnione są warunki z pkt.1 i 2 powyżej.  

 

Rozdział 4 

Dane osobowe 

 

1. Administratorem danych osobowych Uczestnika i użytkownika karty jest Organizator. Klauzula 

informacyjna Organizatora o zasadach przetwarzania danych osobowych stanowi Załącznik nr 1 do 

niniejszego Regulaminu. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych użytkownika 

karty przedpłaconej, o którym mowa w rozdziale 3 pkt.1 Regulaminu. (załącznik nr 3)  

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa oraz Regulamin funkcjonowania kart przedpłaconych dla klientów 

indywidualnych. 

3. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz oddziałach Banku (w dni robocze w godzinach 

otwarcia) oraz na stronie internetowej Banku pod adresem: www.bsjutrosin.pl 

 

Rozdział 5 

Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem, który reguluje warunki Promocji oraz prawa i 

obowiązki Banku i Uczestnika. Informacje i dane zawarte w materiałach marketingowych nie stanowią 

treści niniejszego Regulaminu. 

2. Zasady składania reklamacji wskazane zostały w Regulaminie funkcjonowania kart przedpłaconych dla 

klientów indywidualnych. 

3. Promocja nie jest grą losową, konkursem, loterią fantową, loterią promocyjną ani zakładem 

wzajemnym. Promocja nie stanowi również jakiejkolwiek, innej gry losowej, o której mowa w ustawie 

z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. Korzystanie i wynik Promocji nie zależy od przypadku. 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Załącznik nr 1 

do Regulaminu Promocji „Pierwsza karta”  

w Banku Spółdzielczym w  

Jutrosinie 

 

Klauzula informacyjna Banku Spółdzielczego w Jutrosinie  

Administratora danych osobowych 

dla Uczestnika Promocji  

 

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony  

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: 

Rozporządzenie) Bank Spółdzielczy w Jutrosinie  przedstawia następujące informacje: 

 

Administrator 

danych 

Bank Spółdzielczy z siedzibą w Jutrosinie (Bank),  

ul. Rynek 18, 63-930 Jutrosin  

Dane kontaktowe 

Administratora 

Z Administratorem można się skontaktować osobiście lub poprzez adres poczty 

elektronicznej: bank@bsjutrosin.pl, telefonicznie: +48 65 547-15-74 (z telefonów 

komórkowych i z zagranicy), pisemnie: ul. Rynek 18, 63-930 Jutrosin. 

Inspektor 

Ochrony Danych 
W Banku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się 

skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: iod@bsjutrosin.pl lub pisemnie na 

adres siedziby Banku. 

Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania  z praw 

przysługujących na mocy Rozporządzenia. 

Kategorie danych Bank przetwarza w szczególności następujące kategorie Pani/Pana i  użytkownika karty 

przedpłaconej danych osobowych: 

     - dane identyfikacyjne (np. imię, nazwisko, PESEL, nr dokumentu tożsamości, 

nazwisko panieńskie matki, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu) 

     - dane finansowe (np., numer rachunku, numer karty)  

Źródło danych  Pani/ Pana dane osobowe oraz dane osobowe użytkownika karty przedpłaconej Bank 

pozyskuje: 

     -  bezpośrednio od Pani/Pana.  

Cele 

przetwarzania 

oraz podstawa 

prawna 

przetwarzania  

Bank będzie przetwarzał dane osobowe  Pani/Pana oraz użytkownika karty 

przedpłaconej w celu: 

1) przeprowadzenia promocji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b 

Rozporządzenia), 

2) prowadzenia promocji na podstawie zgody wobec danych osobowych 

użytkownika karty przedpłaconej  (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a 

Rozporządzenia) 

3) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Banku w związku  

z prowadzeniem działalności bankowej oraz w związku z realizacją umowy 

(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia), 

4) ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. 

f Rozporządzenia). 

mailto:bank@bsjutrosin.pl
mailto:iod@bsjutrosin.pl


  

Okres przez który 

dane będą 

przechowywane  

Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe użytkownika karty przedpłaconej  będą 

przechowywane: 

1) w związku z przeprowadzeniem promocji – do czasu wykonania wszystkich 

czynności związanych z jej organizacją, 

2) w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Banku  

w związku z prowadzeniem działalności bankowej oraz w związku  

z realizacją promocji – przez okres, w jakim przepisy prawa nakazują bankom 

przechowywanie dokumentacji i wypełnianie względem Pani/Pana obowiązków 

z nich wynikających, w szczególności: 

• dla dokumentacji  podatkowej – przez okres 5 lat licząc od końca roku 

kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku, 

• dla dokumentacji księgowej – przez okres 5 lat licząc od końca roku 

kalendarzowego, w którym transakcje, operacje i toczące się 

postępowanie w tym zakresie zostało zakończone, spłacone, rozliczone 

lub przedawnione, 

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

roszczeniami – do momentu przedawnienia potencjalnych roszczeń 

wynikających z tytułu przeprowadzenia promocji. 

Odbiorcy danych 
W celach wskazanych powyżej dane osobowe Pani/Pana i użytkownika karty 

przedpłaconej  mogą być udostępniane przez Bank podmiotom upoważnionym do 

odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa, podmiotom 

świadczącym na rzecz Banku usługi w obszarze teleinformatycznym lub technicznym, 

usługi prawne lub doradcze, innym podmiotom przetwarzającym dane osobowe na 

zlecenie Banku. 

Profilowanie oraz 

zautomatyzowane 

podejmowanie 

decyzji 

 

Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe użytkownika karty przedpłaconej  nie 

będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane. 

Prawa osoby, 

której dane  

dotyczą 

Zgodnie z Rozporządzeniem przysługuje Pani/Panu prawo do: 

1) uzyskania potwierdzenia, czy Pani/ Pana oraz dane użytkownika karty 

przedpłaconej  są przetwarzane przez Bank, a także prawo dostępu do danych 

Pani/ Pana i użytkownika karty przedpłaconej  (art. 15 Rozporządzenia), 

2) sprostowania oraz uzupełnienia danych Pani/Pana i użytkownika karty 

przedpłaconej  (art. 16 Rozporządzenia), 

3) usunięcia Pani/ Pana danych i użytkownika karty przedpłaconej  (art. 17 

Rozporządzenia), 

4) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Pani/ Pana i 

użytkownika karty przedpłaconej  (art. 18 Rozporządzenia), 

5) przenoszenia Pani/ Pana danych i użytkownika karty przedpłaconej  (art. 20 

Rozporządzenia). 

 

Ma Pani/Pan prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu - z przyczyn 

związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją - wobec przetwarzania Pani/ Pana danych 

oraz i danych użytkownika karty przedpłaconej. w celu realizacji prawnie uzasadnionych 

interesów Administratora. W takim przypadku Bank może przetwarzać dane, o ile 

wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, 

nadrzędnych wobec Pani/Pana i użytkownika karty przedpłaconej  interesów, praw i 

wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 21 ust. 1 

Rozporządzenia). 

 

Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pani/Pana 

danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. 

Przekazywanie 

danych do 

Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe użytkownika karty przedpłaconej  nie 
będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

 



  

państwa 

trzeciego lub 

organizacji 

międzynarodowej 

 

Podanie danych osobowych przetwarzanych przez Administratora jest dobrowolne jednak 

niezbędne do podjęcia czynności zmierzających do wzięcia udziału w promocji. Brak podania 

danych uniemożliwi skorzystanie z promocji. 

 

 

 

 

 

 

  



  

Załącznik nr 2 

do Regulaminu Promocji „Pierwsza karta”  

w Banku Spółdzielczym w  

Jutrosinie 

 

 

WYKAZ OPŁAT OBJĘTYCH PROMOCJĄ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Załącznik nr 3 

do Regulaminu Promocji „Pierwsza karta”  

w Banku Spółdzielczym w  

Jutrosinie 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych użytkownika karty przedpłaconej. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie następujących danych osobowych użytkownika karty 

przedpłaconej, o którym mowa w rozdziale 3 pkt 1 Regulaminu Promocji ”Pierwsza karta”: 

Imię, nazwisko, PESEL, Rodzaj, seria i numer dokumentu tożsamości (D - dowód osobisty, P- 

paszport, L-legitymacja), Nazwisko panieńskie matki, adres zamieszkania, e-mail, nr telefonu, 

wymienionych w załączniku nr 1 do Umowy o rachunek karty przedpłaconej. Niniejsze dane 

osobowe przetwarzane są w celu możliwości korzystania ze zbliżeniowej karty przedpłaconej 

Mastercard przez użytkownika karty przedpłaconej. 

Udzielenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne w celu możliwości korzystania przez 

w/w użytkownika z karty przedpłaconej. Zgoda może być wycofana w każdym czasie.  

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

 

 

 

 

miejscowość, data                                                           podpis posiadacza rachunku 


