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REGULAMIN KONKURSU  „POSTAW NA MISTRZOWSKĄ KARTĘ” 

  

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

 

1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady i warunki uczestnictwa  

w konkursie „Postaw na Mistrzowską Kartę” (dalej: „Konkurs”)., w którym do wygrania 

są pakiety VIP na Puchar Świata w narciarstwie alpejskim w Kitzbuhel oraz sensory 

narciarskie marki „CARV”. 

2. Organizatorem Konkursu jest agencja Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 

ul. Góralska 3, 60-623 Poznań (KRS 0000125373, NIP 7792183071, REGON: 634370884 

(dalej: „Organizator”), której Mastercard Europe S.A. z siedzibą Chausee de Tervuren, 

198A, 1410 Waterloo, Belgium, powierzył wykonywanie tych czynności. 

3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przeprowadzany  

w oddziałach Private Banking Alior Bank S.A. (dalej: „Oddziały Banku”). Lista Oddziałów 

dostępna pod adresem https://www.aliorbank.pl/private-banking/oddzialy.html 

4. Konkurs trwa  od dnia 1 września 2019 r. do dnia 30 listopada 2019 r. i jest to okres,  

w którym przyjmowane są zgłoszenia do Konkursu (dalej: „Czas Trwania Konkursu”).  

W przypadku składania formularzy konkursowych osobiście w Oddziale Banku należy 

uwzględnić godziny otwarcia Oddziałów Banku w Czasie Trwania Konkursu. Czynności 

związane z wydaniem nagród i rozpatrywaniem ewentualnych reklamacji zakończą się do 

dnia 20 stycznia 2020 r.  

5. Informacje na temat Konkursu dostępne będą na stronie internetowej 

www.elite.aliorbank.pl (dalej: „Strona Konkursu”). 

 

II. UCZESTNICY   

1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 

2. Konkurs przeznaczony jest dla pełnoletnich osób fizycznych, o pełnej zdolności do 

czynności prawnych, które w Czasie Trwania Konkursu są klientami Banku, tzn. mają już 

otwarte Konto Elitarne i posiadają kartę debetową World Elite Debit Mastercard wydaną 

przez Bank (dalej: „Karta”)  albo w Czasie Trwania Konkursu założą Konto Elitarne oraz 

zawrą z Bankiem umowę o wydanie Karty, a ponadto spełnią wszystkie warunki wzięcia 

udziału w Konkursie opisane w Regulaminie (dalej: „Uczestnicy”).  

3. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są pracownicy, współpracownicy i podwykonawcy 
Organizatora oraz pracownicy Mastercard Europe S.A. Oddział w Polsce z siedzibą  

w Warszawie (00-844) przy Placu Europejskim 1, a także Banku oraz członkowie ich 

rodzin (wstępni, zstępni, małżonkowie, rodzeństwo).  

 

III. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. Konkurs polega na wyłonieniu z grona Uczestników Laureatów , tj. osób, które udzielą 

najciekawszej, najbardziej oryginalnej i kreatywnej odpowiedzi na pytanie konkursowe  

i jednocześnie spełnią wszystkie pozostałe warunki przewidziane w Regulaminie. 

2. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik powinien w okresie od 1 września 2019 r. do  

30 listopada 2019 r. spełnić łącznie następujące warunki:  

http://www.elite.aliorbank.pl/
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a) posiadać otwarte Konto Elitarne w Banku oraz wydaną do niego Kartę albo –  

w przypadku Uczestników, którzy jeszcze nie korzystają z Konta Elitarnego oraz Karty 

– w Czasie Trwania Konkursu założyć Kontro Elitarne w Banku i zawrzeć umowę  

z Bankiem o wydanie Karty; 

b) zgłosić udział w Konkursie w jeden z następujących sposobów: 

i. podczas wizyty w Oddziale Banku wypełnić papierowy formularz konkursowy,  

a następnie przekazać go pracownikowi Banku (dalej: „Bankierowi”) albo 

ii. podczas wizyty w Oddziale Banku pobrać u Bankiera papierowy formularz 

konkursowy, a następnie wypełnić go i wysłać jego czytelne zdjęcie lub skan na 

adres e-mail: kontakt@aliormistrzowskakarta.pl albo 

iii. wypełnić i wysłać formularz konkursowy, który dostępny jest w wersji elektronicznej 

na stronie internetowej pod adresem www.elite.aliorbank.pl,    

c) do zakończenia Czasu Trwania Konkursu dokonać płatności Kartą za zakupy towarów 

lub usług na łączną kwotę co najmniej 10.000 zł. 

3. Przy weryfikacji warunku zakupowego, o którym mowa w pkt 2 c) Regulaminu, nie będą 

brane pod uwagę płatności za zakupy dokonane przez Uczestnika Kartą w Czasie Trwania 

Konkursu, ale przed przystąpieniem do udziału w Konkursie, jak również transakcje inne 

niż płatności za zakupy towarów lub usług, np. wypłaty i wpłaty do bankomatów. W 

przypadku dokonania płatności Kartą w walucie innej niż polski złoty, wartość dokonanej 

transakcji (płatności za zakupy) zostanie ustalona i przeliczona według kursu polskiego 

złotego stosowanego przez Bank w chwili dokonania tej płatności.  Organizator zastrzega, 

że nie będą brane pod uwagę w Konkursie płatności Kartą, których kwota została 

zwrócona na rachunek w wyniku unieważnienia transakcji zakupu, zwrotu zakupionego 

towaru lub postępowania reklamacyjnego dotyczącego towaru lub usługi. 

4. Prawidłowo wypełniony formularz konkursowy (dalej: „Formularz konkursowy”) zawiera: 

a) dane osobowe Uczestnika, tj. imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu; 

b) odpowiedź na pytanie konkursowe: „Co jest dla Ciebie prawdziwym mistrzostwem 

świata?” (dalej: „Pytanie konkursowe”), z zastrzeżeniem, że odpowiedź na Pytanie 

Konkursowe udzielona powinna być w języku polskim, napisana w sposób czytelny  

i wyraźny oraz nie może przekroczyć objętości pola wskazanego na Formularzu 

konkursowym,  

c) oświadczenie Uczestnika o zapoznaniu się z regulaminem Konkursu pt. „Postaw na 

Mistrzowską Kartę” i akceptacją jego treści. 

5. O chwili dokonania zgłoszenia do Konkursu Uczestnika decyduje moment otrzymania 

przez Uczestnika zwrotnej wiadomości wysłanej przez Organizatora, zawierającej 

potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia w Konkursie. W przypadku, gdyby Uczestnik nie 

otrzymał takiej wiadomości w ciągu 24 godzin od dnia przesłania Formularza 

konkursowego w jeden ze sposobów, o którym mowa w pkt 2 b) i.- iii. niniejszego ustępu, 

wówczas powinien niezwłocznie skontaktować się z Organizatorem pisząc na adres 

kontakt@aliormistrzowskakarta.pl 

6. Uczestnik, dokonując zgłoszenia w Konkursie, oświadcza i zapewnia, że jest autorem 

wszelkich utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, które 

mogły powstać w związku ze zgłoszeniem jego odpowiedzi na Pytanie konkursowe,  

a utwory te nie naruszają w żaden sposób przepisów obowiązującego prawa ani 

jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich oraz że jego autorskie prawa 

majątkowe do tych utworów nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone. 

http://www.elite.aliorbank.pl/
http://www.elite.aliorbank.pl/


 

3  

  

7. Jeden Uczestnik może dokonać nie więcej niż 1 (jednego) zgłoszenia w Konkursie, pod 

warunkiem, że odrębnie dla każdego z nich spełni łącznie wszystkie warunki przewidziane 

w Regulaminu (w tym zwłaszcza za każdym razem poda w Formularzu konkursowym inną 

odpowiedź na Pytanie konkursowe). W przypadku, gdyby kolejne zgłoszenia przesłane 

przez tego samego Uczestnika nie spełniały warunków przewidzianych w Regulaminie, 

przy wyłanianiu laureatów Konkursu Organizator weźmie pod uwagę wyłącznie to 

zgłoszenie Uczestnika, które zostało dokonane i potwierdzone przez Organizatora jako 

pierwsze.   

8. Dane zawarte w Formularzu konkursowym muszą być zgodne z prawdą  

i tożsame z danymi posiadanymi przez Bank w związku ze świadczeniem przez Bank 

usług na rzecz Uczestnika. Dane zostaną wstępnie zweryfikowane pod względem ich 

zgodności z danymi posiadanymi przez Bank.  

9. W Konkursie odrzucane są zgłoszenia Uczestników:  

a) w których odpowiedź na Pytanie konkursowe została sporządzona w innym języku niż 

język polski,   

b) w których Formularz konkursowy został wypełniony w sposób uniemożliwiający 

dokonanie oceny przez Jury, w szczególności w sposób nieczytelny lub niewyraźny,  

c) w których odpowiedź na Pytanie konkursowe przekracza objętość pola wskazanego 

na Formularzu konkursowym,  

d) w których Formularz konkursowy został wypełniony w sposób niekompletny,  

e) zawierające treści powszechnie uznane za obraźliwe, wulgarne, nawołujące do 

nienawiści lub nietolerancji na jakimkolwiek tle, treści erotyczne, propagujące 

przemoc,  

f) zawierające treści nawiązujące w negatywny sposób do płci, wieku, 

niepełnosprawności, rasy, narodowości, przekonań politycznych, pochodzenia 

etnicznego, wyznania, orientacji seksualnej, religii, organizacji o charakterze 

religijnym,  

g) zawierające treści propagujące markę konkurencyjną wobec Banku lub wystawcy 

karty debetowej objętej Konkursem,  

h) zawierające treści niezgodne z prawem,  

i) zawierające treści godzące w powszechnie uznane wartości chronione prawem,   

j) naruszające prawa osób trzecich, w tym w szczególności godność, cześć, dobre imię, 

wizerunek,  

k) naruszające dobre obyczaje,   

l) niespełniające innych warunków opisanych w niniejszym Regulaminie lub w inny 

sposób naruszające jego postanowienia.  

IV. NAGRODY  

1. Do wygrania w Konkursie jest: 

a) 8 (słownie: osiem) nagród głównych, przy czym pojedynczą nagrodę główną stanowi 

Dwuosobowy Pakiet VIP na Puchar Świata w narciarstwie zjazdowym w Kitzbuhel,  

o wartości jednostkowej 22.000 euro brutto (dwadzieścia dwa tysiące euro) (dalej: 

„Nagroda Główna”); 
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b) 16 (słownie: szesnaście) nagród II stopnia, przy czym pojedynczą nagrodę II stopnia  

stanowią sensory narciarskie marki „CARV” o wartości jednostkowej 250 euro brutto 

(dwieście pięćdziesiąt euro)  (dalej: Nagroda II Stopnia).  

2. Szczegółowe warunki dotyczące realizacji Nagrody Głównej znajdują się w załączniku  
nr 1 do Regulaminu. 

3. Niezależnie od nagród wydawanych w drodze rywalizacji Uczestników o których mowa  

w ust 1 powyżej, w każdym miesiącu Czasu Trwania Konkursu przeznaczonych do 

wydania jest 5 (pięć) nagród w postaci sensorów narciarskich marki „CARV” (dalej: 

„Nagrody dodatkowe”). Łącznie do wydania w Czasie Trwania Konkursu jest 15 sztuk 

Nagród Dodatkowych. Pula Nagród Dodatkowych w Konkursie jest ograniczona, a po jej 

wyczerpaniu Nagrody Dodatkowe nie będą  wydawane.  

4. Nagrody Dodatkowe otrzyma pierwszych 5 (pięciu) Uczestników, którzy w danym 

miesiącu Czasu Trwania Konkursu założą Konto Elitarne w Banku oraz zawrą z Bankiem 

umowę o wydanie Karty. Informacja o wyczerpaniu się puli Nagród Dodatkowych w danym 

miesiącu Czasu Trwania Konkursu będzie przekazywana przez Bankierów podczas wizyty 

Uczestnika w Oddziale Banku. 

5. Laureaci, którzy otrzymają Nagrodę Główną lub Nagrodę II Stopnia nie są zobowiązani do 
dokonywania żadnych samodzielnych rozliczeń podatkowych w związku  

z otrzymaniem tej Nagrody, ponieważ wraz z nagrodą zostanie im przyznana dodatkowa 

nagroda pieniężna w wysokości niezbędnej do pokrycia należnego podatku od wygranej 

w Konkursie. Dodatkowa nagroda pieniężna zostanie potrącona przez Organizatora  

i przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od 

wygranej w Konkursie w wysokości 10% wartości nagrody zgodnie z art. 41 ust. 4 i ust. 7 

w zw. z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z uwagi 

na fakt, że wartości nagród w Konkursie wyrażone są w walucie obcej (euro), wartość 

dodatkowej nagrody pieniężnej zostanie przeliczona na złotówki według kursu 

ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na dzień zapłaty podatku do urzędu 

skarbowego. 

6. Postanowienia ust. IV pkt 5. Regulaminu nie mają zastosowania wobec Laureatów Nagród 

Głównych lub Nagród II Stopnia będących nierezydentami (tj. Laureatów Nagród 

Głównych lub Nagród II Stopnia, którzy w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.  

o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie mają miejsca zamieszkania w Polsce  

i podlegają  w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu), którzy przekażą 

Organizatorowi przed wydaniem Nagród Głównych i Nagród II Stopnia aktualny certyfikat 

rezydencji podatkowej (tj. dokument-zaświadczenie  o miejscu zamieszkania podatnika-

Laureata Nagrody Głównej lub Nagród II Stopnia  dla celów podatkowych wydane przez 

właściwy organ administracji podatkowej państwa miejsca zamieszkania tego podatnika). 

W takim przypadku Organizator zastosuje przepisy odpowiedniej umowy o unikaniu 

podwójnego opodatkowania. W przeciwnym razie zastosowanie znajdą postanowienia 

ust. III pkt 6 Regulaminu. 

7. Nagrody Dodatkowe podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych 

na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.    

V. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD 

1. Odpowiedzi na Pytanie Konkursowe zgłoszone przez Uczestników będą przedmiotem 

oceny jury, składającego się z przedstawicieli Banku (dalej: Jury).  

2. Jury, kierując się kryterium kreatywności i oryginalności, oceni wszystkie nadesłane 

odpowiedzi na Pytanie Konkursowe, wybierając 8 (ośmiu) Uczestników, którzy udzielili 
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najciekawszej odpowiedzi i przyzna im Nagrody Główne. Ponadto, spośród pozostałych 

zgłoszeń nadesłanych w Konkursie Jury wyłoni łącznie 16 (szesnastu) Uczestników (po 

dwóch z każdego Oddziału Banku), którym zostaną przyznane Nagrody II Stopnia.  

3. Bez względu na łączną liczbę przesłanych w Konkursie zgłoszeń jeden Uczestnik może 

otrzymać tylko jedną Nagrodę Główną albo Nagrodę II Stopnia, a ponadto jedną Nagrodę 

Dodatkową. 

4. W przypadku, gdy spośród przesłanych w Konkursie zgłoszeń nie będzie możliwe 

wyłonienie liczby Laureatów odpowiadającej liczbie przewidzianych do wydania nagród 

(np. z uwagi na zbyt niską liczbę zgłoszeń lub ich niedostateczną jakość w świetle 

kryteriów wskazanych w pkt.2 może zostać przyznana niższa liczba nagród. Jeśli w danym 

Oddziale Banku nie będzie możliwe wyłonienie Laureatów Nagród II Stopnia, z uwagi na 

okoliczności, o których mowa w zdaniu poprzednim, Organizator może postanowić  

o wydaniu tych nagród w innym Oddziale Banku. 

5. Jury wyłoni Laureatów Nagród Głównych oraz Nagród II Stopnia w terminie 2 dni 

roboczych od dnia zakończenia Czasu Trwania Konkursu i przekaże Organizatorowi 

informację o wynikach Konkursu. Organizator poinformuje Laureatów o wygranej poprzez 

wysłanie wiadomości e-mail na adres wskazany w Formularzu Konkursowym. W związku 

z tym, Uczestnicy proszeni  są na bieżąco śledzić swoje skrzynki odbiorcze, w tym również 

folder SPAM – na wypadek, gdyby wiadomość Organizatora została jako taka 

zakwalifikowana przez automatyczny filtr ww. skrzynki odbiorczej. Informację o przyznaniu 

nagrody przekażą również Bankierzy, którzy skontaktują się z Laureatami telefonicznie. 

6. W nieprzekraczalnym terminie 2 dni roboczych od dnia powiadomienia zwycięzców  

o wygranej zgodnie z ust. IV pkt 5. Regulaminu (tj. do dnia 5 grudnia  2019 r.), 

Laureaci Nagród Głównych oraz Nagród II Stopnia zobowiązani są w odpowiedzi na 

mailową wiadomość Organizatora z informacją o wygranej, przesłać czytelny skan lub 

zdjęcie wypełnionego i podpisanego formularza Laureata zawierającego:   

a) dane osobowe Laureata: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, datę urodzenia, 

adres do wysyłki nagrody, a w przypadku Laureatów Nagród Głównych – również dane 

osoby towarzyszącej, tj. jej imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, datę 

urodzenia 

b) oświadczenie Laureata o treści: 

„Potwierdzam, że jestem autorem wszelkich utworów w rozumieniu ustawy o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych, jakie mogły powstać w związku z przygotowaniem 

i wysłaniem mojego zgłoszenia (odpowiedzi na Pytanie Konkursowe) w ww. Konkursie. 

Powstałe w związku z moim udziałem w Konkursie utwory nie naruszają w żaden 

sposób przepisów obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych 

osób trzecich. Moje autorskie prawa majątkowe do tych utworów nie są w jakimkolwiek 

zakresie ograniczone lub obciążone. Ponoszę pełną odpowiedzialność prawną wobec 

Organizatora Konkursu pt. „Postaw na Mistrzowską Kartę” oraz Banku z tytułu 

niezgodności  

z prawdą powyższego oświadczenia i zobowiązuję się zwolnić Organizatora oraz Bank 

od jakiejkolwiek odpowiedzialności w zakresie objętym tym oświadczeniem, 

w szczególności w przypadku wystąpienia, w tym także na drodze sądowej, osób 

trzecich z roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących im praw.” 

– który stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu i udostępniony jest na stronie 

internetowej Konkursu. 
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7. Nagrody wydane zostaną w terminie 14 dni od dnia przesłania oświadczenia Laureata,  

o którym mowa w ust. IV pkt 6 Regulaminu, jednakże nie później niż do dnia 30.12.2019 

r. Nagrody zostaną wysłane przez Organizatora za pośrednictwem firmy kurierskiej na 

adres podany przez Laureata w oświadczeniu, o którym mowa w ust. IV pkt 6 Regulaminu. 

W przypadku Uczestników uprawnionych do otrzymania Nagrody Dodatkowej, zostaną 

one wysłane na adres zamieszkania podany w Banku na potrzeby zawarcia umowy  

o prowadzenie Konta Elitarnego i wydanie Karty.  

8. Nagrody doręczane są do rąk własnych Laureatów. Odbiór nagrody Laureat zobowiązany 

jest pokwitować swoim podpisem. 

9. Uczestnikom nie przysługuje prawo do wymiany nagrody na inną nagrodę bądź na jej 

równowartość pieniężną. Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Konkursie nie mogą 

być przeniesione przez Uczestnika na osobę trzecią.  

VI.DANE OSOBOWE  

1. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez dwóch Administratorów danych 
osobowych tj.  Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie (02-232) przy ul. Łopuszańskiej 
38Doraz Mastercard Europe S.A. z siedzibą Chausee de Tervuren, 198A, 1410 Waterloo, 
Albedo Marketing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą  
w Poznaniu, ul. Góralska 3, 60-623 Poznań, którzy wspólnie ustalili cele i sposoby 
przetwarzania tych danych, opisane w niniejszym regulaminie (dalej: 
„Współadministratorzy”). Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych 
osobowych przez Współadministratorów zawierające informacje wynikające z art. 13 
RODO, znajduje się w części A w załączniku nr 3 do Regulaminu. 

2. Mastercard Europe S.A. zawarł z firmą  Albedo Marketing sp. z o.o., ul. Góralska 3, 60- 
623 Poznań umowę, na mocy której powierzył jej świadczenie usług w zakresie organizacji 
akcji promocyjnych. 

3. W celu realizacji obowiązków prawnych związanych z rozpatrywaniem reklamacji  

i wydawaniem nagród (rozliczenie podatków od nagród) administratorem danych 

osobowych jest Albedo Marketing sp. z o.o., ul. Góralska 3, 60- 623 Poznań. Więcej 

informacji o regułach przetwarzania danych osobowych przez Albedo Marketing sp. z o.o. 

znajduje się w części B w załączniku nr 3 do Regulaminu. 
 

 

VII. REKLAMACJE  

1. Uczestnicy mogą składać reklamacje związane z Konkursem do dnia 13.01.2020 r. 

(decyduje data doręczenia do Organizatora). 

2. Zgłoszenie reklamacyjne należy wysłać listem poleconym na adres Organizatora: Albedo 
Marketing sp. z o.o., ul. Góralska 3, 60-623 Poznań z dopiskiem „ Reklamacja – Postaw 

na Mistrzowską Kartę” lub pocztą elektroniczną na adres: 

kontakt@aliormistrzowskakarta.pl. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko oraz 

adres korespondencyjny Uczestnika, numer telefonu lub adres e-mail, jak również 

wskazanie przyczyny reklamacji i żądanie określonego zachowania się przez 

Organizatora. 

3. Osoba składająca reklamację zostanie pisemnie poinformowana o sposobie 

rozstrzygnięcia reklamacji listem poleconym, wysłanym na adres podany w reklamacji  

w terminie 14 dni od daty dostarczenia reklamacji Organizatorowi. Termin i tryb 
rozpatrywania reklamacji na produkty bankowe określony jest w Regulaminie kart płatniczych 
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Alior Banku SA, który jest dostępny pod linkiem: https://www.aliorbank.pl/dam/jcr:8625cead-

7d4d-4dd3-bb22-b6b060c7a09b/regulamin-kart-platniczych.pdf  

   

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora, w Odziałach Banku, a także na stronie 

internetowej: www.elite.aliorbank.pl.     

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i warunków Konkursu w okresie 
trwania Konkursu, jeżeli jest to uzasadnione celem Konkursu i nie wpłynie na pogorszenie 

warunków uczestnictwa w Konkursie, z tym, że zmiany te nie mogą naruszać praw już 

nabytych przez Uczestników. Wszyscy Uczestnicy zostaną powiadomieni o zmianie 

Regulaminu poprzez zamieszczenie stosownej informacji na Stronie Konkursu.  

3. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność prawną wobec Organizatora i Banku z tytułu 

niezgodności z prawdą oświadczenia określonego w ust. V pkt 6 Regulaminu 

i zobowiązany jest zwolnić Organizatora i Bank od jakiejkolwiek odpowiedzialności  

w zakresie objętym tym oświadczeniem, w szczególności w przypadku wystąpienia, w tym 

także na drodze sądowej, osób trzecich z roszczeniami wynikającymi z naruszenia 

przysługujących im praw, a także naprawić szkody i zwrócić koszty poniesione przez 

Organizatora lub Banku w związku z takimi roszczeniami osób trzecich 

4. W sytuacji powzięcia wątpliwości co do zgodności postępowania Uczestnika w Konkursie 

z Regulaminem, Organizator ma prawo prowadzić postępowanie wyjaśniające mające na 

celu usunięcie ww. wątpliwości. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia 

określonych oświadczeń na piśmie, podania określonych danych bądź przedłożenia 

określonych dokumentów niezbędnych do prawidłowego uczestnictwa w Konkursie. 

Niespełnienie warunków wynikających z Regulaminu lub nieuzasadniona odmowa 

spełnienia powyższych żądań może spowodować, po przeprowadzeniu postępowania 

wyjaśniającego, wykluczenie danego Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym 

wygaśnięciem prawa do Nagród. 

5. Nagrody nieodebrane w terminie z winy Laureata oraz nagrody osób wykluczonych 

z udziału w Konkursie, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, pozostają 

własnością Organizatora. 

6. Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym, grą w karty ani grą na automatach, 

których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 

roku o grach hazardowych. 

7. Konkurs realizowany jest przez Organizatora jako przyrzeczenie publiczne w rozumieniu 

art. 919-921 Kodeksu cywilnego. 

8. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Czasu Trwania Konkursu.  
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ZAŁĄCZNIK NR 1 

ZASADY REALIZACJI NAGRODY GŁÓWNEJ 

 

1. Nagrodę Główną w Konkursie stanowi pakiet VIP uprawniający do udziału w imprezie 

Puchar Świata w narciarstwie alpejskich w Kitzbuhel. 

2. Nagroda Główna zostanie zrealizowana w okresie 22.01.- 27.01.2020 r.  

3. Pakiet VIP przeznaczony jest dla dwóch osób, które są uprawnione na jego podstawie do 

skorzystania z następujących usług:  

a) przelot na trasie Warszawa- Monachium/Innsbruck/Salzburg- Warszawa, standard: 

klasa ekonomiczna wraz z transferami z i na lotnisko; 

b) zakwaterowanie w 4-gwiazdkowym hotelu w centrum Kitzbuhel; 

c) dostęp do Loży Mastercard podczas zjazdów Pucharu Świata; 

d) jazda na nartach z przewodnikiem na stokach narciarskich w Kitzbuhel    

e) bilety uprawniające do obejrzenia na żywo zjazdów narciarskich, m.in. Super-Gigant; 

f) 2 posiłki dziennie w Kitzbuhel: śniadania serwowane w hotelu oraz obiadokolacje  

w restauracjach; 

g) niespodzianka przygotowana przez Mastercard. 

4. W sytuacji, gdy z Pakietu VIP skorzysta tylko jedna osoba, np. Laureat Nagrody Głównej, 

Laureatowi nie przysługują wobec Organizatora żadne roszczenia o zwrot kwoty 

stanowiącej połowę wartości Pakietu VIP niewykorzystanego przez osobę towarzyszącą.  

5. Zmiana danych osoby towarzyszącej, która weźmie udział w realizacji Nagrody Głównej 

nie może nastąpić później niż do dnia 15.12.2019r.  

6. Wszelkie koszty związane z realizacją Nagrody Głównej wykraczające poza zakres usług 

wchodzących w skład Nagrody Głównej lub wynikające ze zmiany harmonogramu 

wyjazdu (np. zmiana środka transportu, zmiana terminu wyjazdu lub powrotu) Laureat 

Nagrody Głównej ponosi we własnym zakresie.   
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ZAŁĄCZNIK NR 2 

OŚWIADCZENIE LAUREATA NAGRODY  

 

UWAGA: laureat zobowiązany jest wydrukować oświadczenie, wypełnić je,  

a następnie wysłać jego czytelne zdjęcie lub skan w odpowiedzi na 

wiadomość Organizatora z informacją o  wygranej do dnia 5 grudnia 2019 r. 

 

W związku z wygraną w konkursie pt. „Postaw na Mistrzowską Kartę”, 

organizowanym przez Albedo Marketing sp. z o.o., ul. Góralska 3, 60-623 Poznań, 

podaję swoje dane osobowe i składam oświadczenia wymagane dla wydania mi 

nagrody. 

 

I. DANE OSOBOWE LAUREATA: 

IMIĘ I NAZWISKO  

DATA 

URODZENIA 
 

ADRES DO 

WYSYŁKI 

NAGRODY 

 

NUMER 

TELEFONU 
 

ADRES E-MAIL  

 

DANE OSOBY TOWARZYSZĄCEJ – DOTYCZY TYLKO LAUREATÓW NAGRÓD 

GŁÓWNYCH 

IMIĘ I NAZWISKO  

DATA 

URODZENIA 
 

ADRES DO 

WYSYŁKI 

NAGRODY 

 

NUMER 

TELEFONU 
 

ADRES E-MAIL  
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II. OŚWIADCZENIE LAUREATA (podpisanie oświadczenia jest warunkiem wydania 
nagrody): 

Potwierdzam, że jestem autorem wszelkich utworów w rozumieniu ustawy o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych, jakie mogły powstać w związku 

z przygotowaniem i wysłaniem mojego zgłoszenia (odpowiedzi na Pytanie 

Konkursowe) w ww. Konkursie. Powstałe w związku z moim udziałem w Konkursie 

utwory nie naruszają w żaden sposób przepisów obowiązującego prawa ani 

jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich. Moje autorskie prawa 

majątkowe do tych utworów nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub 

obciążone. Ponoszę pełną odpowiedzialność prawną wobec Organizatora 

Konkursu pt. „Postaw na Mistrzowską Kartę” oraz Banku z tytułu niezgodności  

z prawdą powyższego oświadczenia i zobowiązuję się zwolnić Organizatora oraz 

Bank od jakiejkolwiek odpowiedzialności w zakresie objętym tym oświadczeniem, 

w szczególności w przypadku wystąpienia, w tym także na drodze sądowej, osób 

trzecich z roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących im praw. 
 

 

………………………………………………………………….. 

  data i czytelny podpis Laureata 
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ZAŁĄCZNIK NR 3 

 

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ PRZY 

PRZEPROWADZANIU KONKURSU PN. „POSTAW NA MISTRZOWSKĄ KARTĘ” 

 

A. PRZEZ ALIOR BANK S.A. ORAZ MASTERCARD EUROPE S.A. 
 

1. Współadministratorami Twoich danych osobowych przetwarzanych w celu 

przeprowadzania konkursu pn. „Postaw na Mistrzowską Kartę” („Konkurs”), w rozumieniu 

art. 26 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

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

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(„RODO”) są:  Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie (02-232) przy ul. Łopuszańskiej 38D 

oraz Mastercard Europe S.A z siedzibą w Chausee de Tervuren, 198A, 1410 Waterloo, 

Belgia („Współadministratorzy”).  

2. Informujemy, że: 

a) w kwestiach przetwarzania danych osobowych przez Alior Bank S.A. można 

skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych osobowych Alior Bank S.A. pod 

adresem e-mail: iod@alior.pl. 

b) w kwestiach przetwarzania danych osobowych przez Mastercard, można skontaktować 

się pod adresem e-mail: iod@albedomarketing.pl. 

 

3. Współadministratorzy będą przetwarzać dane Uczestników w celu przeprowadzenia  

i rozliczenia Konkursu (w tym wydania nagród), zgodnie z zapisami niniejszego 

Regulaminu.  

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału  

w Konkursie.  

5. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty, przy pomocy których 

przeprowadzany jest Konkurs (podwykonawcy), np. Organizator Konkursu jako podmiot, 

któremu administrator powierzył przetwarzanie danych w celu przeprowadzenia Konkursu, 

firmy kurierskie, dostawcy usług informatycznych, podmioty świadczące usługi księgowe 

oraz prawne, podmioty zaangażowane w realizację Nagrody Głównej, w tym przewoźnicy, 

hotele itp. Twoje dane ujawniamy innym podmiotom tylko wówczas, gdy jest to niezbędne 

do przeprowadzenia Konkursu. W każdym przypadku, gdy ujawniamy Twoje dane innym 

podmiotom, dokonujemy tego w ramach obowiązujących przepisów. Jeśli nasi usługodawcy 

przetwarzają Twoje dane w naszym imieniu, muszą zapewnić gwarancje wdrożenia 

rozwiązań technicznych i organizacyjnych, które będą chroniły Twoje dane osobowe  

i spełniały wymogi RODO.  

6. Dane osobowe Uczestników Konkursu przechowujemy przez okres przedawnienia 

roszczeń wynikających z udziału w Konkursie. Okres ten trwa do końca roku, w którym 

upłynie 6 lat od powstania roszczeń. W przypadku zgłoszenia roszczenia przez Uczestnika, 

okres przechowywania i przetwarzania jego danych osobowych może ulec przedłużeniu, 

jeśli będzie to niezbędne dla rozpatrzenia roszczenia i ewentualnej obrony przed takim 

roszczeniem. Dane osobowe osób nagrodzonych mogą być przechowywane w okresie 

przewidzianym dla celów sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa,  

w szczególności sprawozdawczości podatkowej (5 lat od upływu roku, w którym konkurs 

się zakończył).  

mailto:iod@alior.pl
mailto:iod@alior.pl
mailto:iod@albedomarketing.pl
mailto:iod@albedomarketing.pl
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7. Informujemy, że posiadasz następujące prawa wynikające z RODO: prawo dostępu do 

treści swoich danych osobowych,  prawo do sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, przenoszenia danych do innego administratora.  

Uprawnienia, o których mowa powyżej możesz wykonywać poprzez kontakt: 

• w przypadku Alior Bank S.A. – poprzez e-mail iod@alior.pl;   

• w przypadku Mastercard – poprzez e-mail na adres iod@albedomarketing.pl; 

8. Jeżeli uznasz, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania Twoich danych 

osobowych, to masz prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). W ramach wykonania tego uprawnienia 

należy podać pełny opis zaistniałej sytuacji oraz wskazać jakie działanie uznajesz za 

naruszające Twoje prawa lub wolności oraz czego się domagasz 

9. Odrębnie chcemy Cię poinformować, że masz również prawo do sprzeciwu wobec 

przetwarzania Twoich danych osobowych wówczas, gdy przetwarzamy Twoje dane na 

podstawie naszego uzasadnionego interesu (np. w celach marketingowych). Sprzeciw 

możesz zgłosić poprzez kontakt z administratorem:  

• w przypadku Alior Bank S.A. – poprzez e-mail iod@alior.pl;   

• w przypadku Mastercard – poprzez e-mail na adres iod@albedomarketing.pl; 

 

B. PRZEZ ALBEDO MARKETING SP. Z O.O. 

 

10. W niektórych przypadkach administratorem Twoich danych jest organizator Konkursu – 

Albedo Marketing Sp. z o.o., ul. Góralska 3, 60-623 Poznań. Przypadki te obejmują 

realizację obowiązków prawnych związanych z wydaniem nagrody w Konkursie 

(rozliczenie podatku dochodowego), a także przyjmowanie i rozpatrywanie ewentualnych 

reklamacji. Organizator jest administratorem danych Uczestników w opisanych 

przypadkach dlatego, że: 

a) to na Organizatora nakładane są ww. obowiązki prawne związane z wydaniem nagrody 

w Konkursie; 

b) to wobec Organizatora mogą być kierowane roszczenia w ramach postępowania 

reklamacyjnego i Organizator ma prawnie uzasadniony interes w tym, aby rozpatrywać 

takie roszczenia, a następnie je zaspokajać albo się przed nimi bronić.  

 

Dane kontaktowe do organizatora Konkursu to: dane@albedomarketing.pl. Możesz 

przesłać do nas również list na adres: „Albedo Marketing”, ul. Góralska 3, 60-623 Poznań  

z dopiskiem „Moje Dane Osobowe”.  

W Albedo Marketing Sp. z o.o. powołaliśmy inspektora ochrony danych osobowych. Osobą 

odpowiedzialną za sprawowanie tej funkcji jest Robert Stupczyński. Adres kontaktowy do 

naszego Inspektora to: iod@albedomarketing.pl.  

11. Odbiorcami Twoich danych są następujące kategorie podmiotów: firmy kurierskie, dostawcy 
usług informatycznych oraz podmioty świadczące usługi prawne. Dane ujawniamy innym 
podmiotom tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do rozpatrywania kierowanych do 
Organizatora roszczeń, a następnie ich zaspokajania albo obrony przed nimi.  W każdym 
przypadku, gdy ujawniamy dane innym podmiotom, dokonujemy tego w ramach 
obowiązujących przepisów. Jeśli nasi usługodawcy przetwarzają dane w naszym imieniu, 
muszą zapewnić gwarancje wdrożenia rozwiązań technicznych i organizacyjnych, które 

mailto:iod@alior.pl
mailto:iod@alior.pl
mailto:iod@alior.pl
mailto:iod@alior.pl
mailto:iod@albedomarketing.pl
mailto:iod@albedomarketing.pl
mailto:dane@albedomarketing.pl
mailto:dane@albedomarketing.pl
mailto:iod@albedomarketing.pl
mailto:iod@albedomarketing.pl
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będą chroniły dane osobowe i spełniały wymogi ogólnego Rozporządzenia o Ochronie 
Danych Osobowych (RODO). 

12. Okres przez jaki przechowujemy dane osobowe uczestników Konkursu jest zależny od celu 

przetwarzania oraz tego, jakiego rodzaju obowiązki prawne musimy spełnić. I tak 

odpowiednio: 

a) przeprowadzenie Konkursu – przez okres przedawnienia roszczeń wynikających  
z udziału w Konkursie (okres ten trwa maksymalnie do końca roku, w którym upłynie  
6 lat od powstania roszczeń; w przypadku zgłoszenia roszczenia przez Uczestnika, okres 
przechowywania i przetwarzania jego danych osobowych może ulec przedłużeniu, jeśli 
będzie to niezbędne dla rozpatrzenia roszczenia i ewentualnej obrony przed takim 
roszczeniem); 

b) w każdym przypadku dane będą przechowywane w celach związanych z rozliczalnością 
ich przetwarzania, do czego administrator jest zobligowany przepisami o ochronie 
danych osobowych, jednak nie dłużej niż 5 lat od zakończenia innych czynności 
przetwarzania danych. 

13. Prawo ochrony danych osobowych daje ci szereg praw, z których możesz skorzystać  
w dowolnej chwili. Twoje prawa obejmują: 

a. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych  

b. prawo do poprawiania danych  

c. prawo do ograniczenia przetwarzania danych  

d. prawo do żądania usunięcia danych  

e. prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych. 

Uprawnienia, o których mowa powyżej możesz wykonywać poprzez kontakt mailowy na 

dres: dane@albedomarketing.pl lub iod@albedomarketing.pl lub poprzez list na adres 

„Albedo Marketing”, ul. Góralska 3, 60- 623 Poznań z dopiskiem „Moje dane osobowe”. 

14. Jeżeli dojdzie do naruszenia reguł przetwarzania Twoich danych osobowych, to masz 
prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 
00-193 Warszawa). W ramach wykonania tego uprawnienia należy podać pełny opis 
zaistniałej sytuacji oraz wskazać jakie działanie uznajesz za naruszające Twoje prawa lub 
wolności oraz czego się domagasz. 

15. Odrębnie chcemy Cię poinformować, że masz również prawo do sprzeciwu wobec 
przetwarzania Twoich danych osobowych wówczas, gdy przetwarzamy Twoje dane na 
podstawie naszego uzasadnionego interesu. Sprzeciw możesz zgłosić poprzez kontakt  
z administratorem poprzez e mail na adres: dane@albedomarketing.pl lub 
iod@albedomarketing.pl lub poprzez list na adres „Albedo Marketing”, ul. Góralska 3, 60- 
623 Poznań z dopiskiem „Moje dane osobowe”. 

 

DODATKOWE ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

NA STRONIE INTERNETOWEJ KONKURSU „POSTAW NA MISTRZOWSKĄ KARTĘ” 

 

16. Dla Konkursu prowadzona jest strona internetowa pod adresem www.elite.aliorbank.pl   

17. Zbieramy również informacje o sposobie korzystania przez Ciebie z ww. strony, w tym Twój 

numer IP oraz informacje o urządzeniu, z którego korzystasz (np. przeglądarka, 

rozdzielczość ekranu), jeżeli wyrazisz zgodę na używanie plików cookies. Pliki cookies to 

niewielkie pliki tekstowe powszechnie stosowane w Internecie, przechowywane na Twoim 

urządzeniu. Dzięki plikom cookies możemy: 

mailto:dane@albedomarketing.pl
mailto:dane@albedomarketing.pl
mailto:iod@albedomarketing.pl
mailto:iod@albedomarketing.pl
mailto:dane@albedomarketing.pl
mailto:dane@albedomarketing.pl
mailto:iod@albedomarketing.pl
mailto:iod@albedomarketing.pl
http://www.mistrzowskakarta.alior.pl/
http://www.mistrzowskakarta.alior.pl/
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a) lepiej prezentować Tobie nasze treści – sprawdzamy, jakie komunikaty z naszej strony 

były już Tobie prezentowane, aby ich nie powtarzać oraz prezentować treści, które 

bardziej pasują do Twoich zainteresowań; 

b) dbać o sprawne oraz bezpieczne działanie naszej strony – zabezpieczamy ją np. przed 

działaniem robotów (programów, które automatycznie badają zawartości naszej 

strony); 

c) sprawdzać statystyki dotyczące korzystania z naszej strony – budujemy zbiorcze, 

anonimowe statystyki odwiedzin i działań w naszym serwisie. 

18. Niektóre podstrony oraz inne środki komunikacji z klientami i innymi osobami, które 

korzystają z naszej strony mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki, 

znane również jako „puste gify”). „Web beacons” pozwalają na otrzymanie informacji takich 

jak np. adres IP (Internet Protocol) urządzenia, na który załadowana została strona, na 

której „web beacon” został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, 

rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności 

naszych reklam. 

19. W każdej chwili możesz zmienić zasady wykorzystywania cookies na Twoim urządzeniu 

wybierając odpowiednią opcję w ustawieniach przeglądarki: 

a) dla Mozilla Firefox pod adresem: https://support.mozilla.org/pl/kb/blokowanie-

ciasteczek,   

b) dla Internet Explorer pod adresem: http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows-

vista/block-or-allow-cookies,   

c) dla przeglądarki Microsoft Edge pod adresem: https://privacy.microsoft.com/pl-

PL/windows-10-microsoft-edge-and-privacy,  

d) dla przeglądarki Google Chrome pod adresem: 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl,   

e) dla przeglądarki Opera pod adresem: https://help.opera.com/pl/latest/security-and-

privacy/,   

f) dla przeglądarki Safari pod adresem: https://support.apple.com/pl-

pl/guide/safari/sfri11471/mac.   

20. Do czasu ewentualnej zmiany opcji dotyczących plików cookies nasi partnerzy będą 

korzystać z technologii cookies. Zablokowanie plików cookies może wpłynąć negatywnie 

na korzystanie z naszej strony. 

21. Dane dotyczące korzystania przez Ciebie z naszej strony, które uzyskujemy za 

pośrednictwem tzw. plików cookies zbieramy na podstawie Twojej zgody, wyrażonej 

zgodnie z art. 173 ustawy – Prawo telekomunikacyjne. Wszystkie Twoje dane, które 

posiadamy jako administrator danych, przetwarzamy również w celach marketingowych 

dlatego, że mamy w tym prawnie uzasadniony interes, określony wyraźnie w przepisach 

ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (motyw 47 RODO). Cele 

marketingowe obejmują w szczególności przedstawianie Tobie ofert i promocji, które 

wierzymy, że mogą Cię zainteresować. 

22. Dane o sposobie korzystania przez Ciebie z naszej strony (za pośrednictwem plików 

cookies) oraz dane przetwarzane w naszej bazie marketingowej przechowujemy przez cały 

okres, kiedy jesteś naszym klientem oraz później przez okres 5 lat licząc od czasu kiedy 

przestałeś być naszym klientem (zaprzestałeś korzystać z naszych usług oraz dokonywać 
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zakupów w naszych sklepach), chyba że wcześniej wyrazisz sprzeciw wobec przetwarzania 

Twoich danych w celach marketingowych lub samodzielnie usuniesz informacje zapisane 

w plikach cookies na Twoim urządzeniu. Dzięki przechowywaniu Twoich danych, możemy 

promować nasze produkty i usługi, prezentować Tobie oferty oraz promocje dopasowane 

do Twoich zainteresowań, a także zapewnić Ci korzystanie z naszej strony w możliwie 

najłatwiejszy oraz najbardziej bezpieczny i przystępny sposób. 

23. Twoje dane ujawniamy innym podmiotom tylko wówczas, gdy jest to niezbędne dla naszego 

rozwoju i ulepszania naszej oferty. Rodzaje podmiotów, którym możemy ujawniać Twoje 

dane to:  

a) firmy świadczące dla nas usługi IT – dzięki temu możemy m. in. utrzymywać 

oprogramowania służące do prowadzenia naszej strony; 

24. W każdym przypadku, gdy ujawniamy Twoje dane innym podmiotom, dokonujemy tego  

w ramach obowiązujących przepisów. Jeśli nasi usługodawcy przetwarzają Twoje dane  

w naszym imieniu, muszą zapewnić gwarancje wdrożenia rozwiązań technicznych  

i organizacyjnych, które będą chroniły Twoje dane osobowe i spełniały wymogi ogólnego 

Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO). 

25. Zasady korzystania przez Ciebie z praw związanych z przetwarzaniem Twoich danych 

zostały już określone powyżej. 

 


