
Załącznik nr 3 do Regulaminu Loterii promocyjnej „Superlokata 2022” 

 

 

Informacja Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej jako Organizatora promocyjnej 

„Superlokaty 2022” o przetwarzaniu danych osobowych Uczestników oraz Zwycięzców loterii 

promocyjnej 

Zgodnie z art. 13 ust.1 i  2 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119, 04.05.2016, s.1 – w dalszej części 

„Rozporządzenie RODO”) Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej  jako administrator danych 

osobowych, które dotyczą Pani/Pana informuje:  

1) Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej jako Organizator Loterii promocyjnej „ SUPERLOKATA 

2022”, dalej „Organizator” jest administratorem Pani/Pana danych osobowych; dane 

kontaktowe: adres siedziby: ul. 3 Maja 32, 07-300 Ostrów Mazowiecka, numer tel.  29 74 522 63, 

e – mail: kontakt@bsostrowmaz.pl. 

2) dane kontaktowe inspektora danych osobowych: adres do korespondencji: ul. 3 Maja 100,              

07-300 Ostrów Mazowiecka; numer telefonu : 29 74 68 502 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Organizatora w następujących celach 

przetwarzania danych osobowych: 

a) Dotyczy Uczestników – w celu podjęcia działań dotyczących realizacji loterii, w tym wyłonienia 

Zwycięzców loterii, weryfikacji ich uprawnień w celu wydania nagrody, 

b) Dotyczy Zwycięzców – w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze, 

w tym w szczególności obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 19 listopada 

2009r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 888): rozporządzenia Ministra Finansów                     

z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie zaświadczeń o uzyskanej wygranej oraz ewidencji 

zaświadczeń i ewidencji wpłaconych (wydanych) wygranych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2314), ustawy 

z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Dz.U. 

z 2021r. poz.1132), przepisów podatkowych oraz przepisów     o rachunkowości,  

c) Uczestników i Zwycięzców – w celu obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia 

wzajemnych roszczeń,   na potrzeby postępowania reklamacyjnego; 

d) Zwycięzców – umieszczanie imienia, nazwiska oraz  miejsca zamieszkania (podana zostanie 

jedynie miejscowość) na liście zwycięzców (w przypadku braku wyrażenia zgody na powyższe, 

Organizator na liście zwycięzców oraz podczas publicznego ogłoszenia/odczytania wyników 

losowania wskaże jedynie imię oraz miejscowość zamieszkania) i korzystanie przez 

organizatora z wizerunku lub głosu Zwycięscy w celach reklamowych dotyczących relacji               

z przebiegu loterii oraz zrelacjonowania za pośrednictwem mediów oraz kanałów social media 

wręczenia Zwycięzcy nagrody (o ile Zwycięzca wyraził na to zgodę), jak również 

poinformowanie Zwycięzcy o wygranej drogą e-mailową (dotyczy celu przetwarzania adresu  

e-mail) lub drogą korespondencyjną (dotyczy celu przetwarzania adresu zamieszkania); 

e) Zwycięzców - w przypadku nagród, których wartość wynosi co najmniej 2280,00 zł, Organizator 

obowiązany jest prowadzić ewidencję wypłaconych (wydanych) wygranych. W ewidencji tej 
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zawarte będą następujące informacje: dane osoby wygrywającej (imię i nazwisko, rodzaj                      

i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, numer PESEL, a w przypadku braku numeru 

PESEL - adres zamieszkania, datę urodzenia i obywatelstwo), wartość wypłaconej (wydanej) 

wygranej, datę wypłaty (wydania). 

 

4) podstawą prawną przetwarzania przez Organizatora danych osobowych w celach wskazanych 

w pkt 3) jest: 

a) podjęcie działań w celu realizacji Loterii (zgodnie z art.6 ust.1 lit. b Rozporządzenia RODO), 

b) niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Organizatorze (zgodnie                      

z art. 6 ust. 1 lit. c. Rozporządzenia RODO), jakim jest wykonanie swoich zobowiązań 

wynikających z loterii oraz posiadanie dowodu wydania nagrody na potrzeby podatkowe 

oraz obowiązków wynikających z ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu 

pieniędzy oraz finansowania terroryzmu w przypadku nagród o wartości 2.000,00 euro 

(słownie: dwa  tysiące euro 00/100), w szczególności na potrzeby kontroli, 

c) niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Organizatorze (zgodnie    

art.6. ust. 1 lit. c Rozporządzenia RODO), jakim są w tym zakresie przepisy ustawy z dnia 

19 listopada 2009r. o grach hazardowych oraz w dalszym okresie przepisy prawa 

uprawniające organy państwowe do przeprowadzenia kontroli procesu organizacji loterii 

(tj. obejmujące kontrolę podatkową lub celno-skarbową) oraz nałożone  na Organizatora 

powszechnie obowiązującymi przepisami prawa obowiązki w zakresie przechowywania 

dokumentacji,  

d) niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Organizatorze (zgodnie                    

z art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia RODO), tj. w celu realizacji reklamacji przez Uczestnika, 

obsługi dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń, na podstawie 

Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 stycznia 2019r. w sprawie trybu zgłaszania 

roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz.U. z 2019r. poz.20), 

e) prawnie usprawiedliwiony interes Organizatora (zgodnie z art. 6 ust.1 lit. f Rozporządzenia 

RODO)- w celu ustalenia, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń; 

f) umieszczenia imienia, nazwiska oraz miejsca zamieszkania (podana zostanie jedynie 

miejscowość) na liście zwycięzców i korzystanie przez Organizatora z wizerunku lub głosu 

Zwycięscy w celach reklamowych dotyczących relacji z przebiegu loterii oraz 

zrelacjonowania za pośrednictwem mediów oraz kanałów social media wręczenia 

Zwycięzcy nagrody (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO); 

5) podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia 

udziału w loterii oraz (w odniesieniu do Zwycięzców) do otrzymania nagrody lub   (w przypadku 

Uczestników składających reklamację) rozpatrzenia reklamacji. Niepodanie danych osobowych 

skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w loterii oraz (w przypadku Zwycięzców)  brakiem 

możliwości otrzymania nagrody lub ( w przypadku Uczestników składających reklamację) 

rozpatrzenia reklamacji; 

dane osobowe Uczestników i Zwycięzców loterii przechowywane będą przez okres niezbędny 

do realizacji loterii, nie krócej niż do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń.   W przypadkach, 

w których dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z wypełnieniem prawnych 

obowiązków ciążących na Organizatorze, dane te będą przetwarzane tak długo, jak wymagają 

tego przepisy prawa; 



6) Dane osobowe mogą być przetwarzane przez inne podmioty na podstawie umów powierzenia 

przetwarzania danych zawartych z administratorem. 

7) w związku z przetwarzaniem przez Organizatora danych osobowych, które dotyczą Pani/Pana 

przysługują Pani/Panu następujące prawa: 

a) prawo dostępu do danych osobowych (podstawa prawna: art. 15 Rozporządzenie RODO), 

b) prawo do sprostowania danych osobowych (podstaw prawna: art.16 Rozporządzenia RODO), 

c) prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) (podstawa prawna: art.17 

Rozporządzenia RODO), 

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych (podstawa prawna: art.18 

Rozporządzenie RODO), 

e) prawo do przenoszenia danych osobowych (podstawa prawna: art.20 Rozporządzenia RODO),  

f) prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu w przypadku gdy przetwarzanie jest 

niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 

Organizatora, w tym profilowania oraz wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby 

marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest 

związane z takim marketingiem bezpośrednim (dotyczy przypadków przetwarzania danych 

osobowych, w których Organizator wskazuje jako podstawę prawną przetwarzania art.6 ust. 1 

pkt f Rozporządzenia RODO), 

Szczegółowe informacje dotyczące praw znajdują się na stronie internetowej Organizatora 

(www.bsostrowmaz.pl) oraz w placówkach sprzedażowych Organizatora; 

8) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

http://www.bsostrowmaz.pl/

