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Regulamin konkursu „Odgadnij kurs waluty i wygraj”  

(dalej: „Regulamin”) 

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

 

1. Organizatorem konkursu „Odgadnij średni kurs waluty” (dalej: „Konkurs”) jest Alior Bank 

S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa, NIP: 107-00-10-

731, REGON: 141387142, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem 0000305178, kapitał zakładowy 1 305 539 910 zł 

w całości opłacony (dalej: „Organizator”).  

 

2. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie Alior Bank (dalej: „Strona”) w serwisie 

Facebook pod adresem https://www.facebook.com/AliorBankSA/ w dniach od 

02.11.2020 r. (od momentu opublikowania postu konkursowego zgodnie z § 3 

ust.1 Regulaminu) do 05.11.2020 r. do godz. 23:59. 

3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany, 

administrowany, ani organizowany przez serwis Facebook. 

4. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

§ 2. Zasady udziału w Konkursie 

 

1. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające 

obywatelstwo polskie oraz pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: „Uczestnicy”). 

2. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne. 

3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz najbliżsi członkowie 

ich rodzin, tj. zstępni, wstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonka i osoby 

pozostające z nimi w stosunku przysposobienia. 

4. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik musi spełnić łącznie następujące warunki: 

a. posiadać swój profil na platformie Facebook, 

b. wykonać zadanie konkursowe zgodnie z postanowieniami § 3 Regulaminu. 

5. Uczestnictwo może zależeć od możliwości sprzętowych i technicznych, jakimi dysponuje 

Uczestnik Konkursu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sposób działania 

systemu informatycznego czy łącza internetowego po stronie Uczestnika w momencie 

dokonywania zgłoszenia konkursowego. Minimalne wymagania sprzętowe i techniczne to: 

obsługa javascript, przeglądarka z włączonymi ciasteczkami (tj. obsługę plików typu 

„cookie"), dostęp do Internetu.    

 

 

https://www.facebook.com/AliorBankSA/
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§ 3. Przebieg Konkursu 

 

1. Pierwszego dnia Konkursu na Stronie zostanie opublikowany post z informacją 

o rozpoczęciu Konkursu o treści:  

„.#KONKURS 

Masz nosa do liczb, a intuicja nigdy Cię nie zawodzi? Znasz trendy, które powodują 

zmiany kursów walutowych? Wykorzystaj swoją wiedzę i weź udział w naszym 

konkursie!      

Do wygrania 1 z 20 e-kart do wykorzystania w sklepach sieci Decathlon do 31.12.br. 

Co należy zrobić?           Podaj w komentarzu pod tym postem kurs średni pary walutowej 

EUR/PLN na dzień 06.11.2020 r.. Nagrodzimy autorów 20 typów najbliższych 

oficjalnemu kursowi NBP. 

A jeśli jeszcze nie posiadasz konta, to w każdej chwili możesz złożyć wniosek 

o bezpłatnie konto w Kantorze Walutowym na stronie: 

https://wnioski.aliorbank.pl/directcreditsystem-frontend-account-

application/cms/?partnerID=KNT  

ℹ Zwycięzców ogłosimy w komentarzu pod tym postem. 

Regulamin dostępny jest w sekcji notatki. 

Czas trwania konkursu: od 02.11.2020 r. do 05.11.2020 r. do godz. 23:59.”  

2. Zadanie konkursowe polega na odgadnięciu  Kursu średniego EUR/PLN na dzień 

06.11.2020 r. (kurs podawany jest na oficjalniej stronie NBP). 

3. Odpowiedź Uczestników stanowiąca rozwiązanie zadania, o którym mowa w ust. 

2 powyżej, powinna znaleźć się pod postem konkursowym w komentarzu. 

4. Każdy Uczestnik może zgłosić tylko jedną odpowiedz. W przypadku zgłoszenia na 

Konkurs więcej niż jednej odpowiedzi, pod uwagę będzie brana tylko odpowiedź 

zgłoszona jako pierwsza. 

5. Odpowiedz powinna zostać podana w formie cyfr (np. 4,2860). 

6. W przypadku braku prawidłowych odpowiedzi wybrane zostaną odpowiedzi, które są 

najbliższe prawidłowej (w przypadku kilku identycznych odpowiedzi wygrywają 

odpowiedzi udzielone wcześniej). 

7. Odpowiedzi powinny być wolne od wulgaryzmów i treści powszechnie uznanych za 

obraźliwe, a także od treści o charakterze pornograficznym lub mogących obrazić uczucia 

lub przekonania innych osób, bądź naruszających prawa osób trzecich (w tym  

w szczególności dóbr osobistych i praw autorskich). 

 

§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców oraz nagrody 

 

1. Odpowiedzi konkursowe zostaną poddane ocenie komisji konkursowej (dalej: „Komisja”) 

składającej się z przedstawicieli Organizatora. 

https://wnioski.aliorbank.pl/directcreditsystem-frontend-account-application/cms/?partnerID=KNT
https://wnioski.aliorbank.pl/directcreditsystem-frontend-account-application/cms/?partnerID=KNT
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2. Dwudziestu Uczestników, którzy – najszybciej udzielą poprawnej odpowiedzi, na 

zasadach określonych w § 3, otrzyma nagrodę w formie E-Karty do sklepu Decathlon 

o równowartości 100 PLN. E-karta jest ważna do 31.12.2020 roku. 

3. Zasady wykorzystania E-karty do sklepu Decathlon są określone przez jego wystawcę tj. 

Decathlon sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Geodezyjnej 76, i dostępne 

w regulaminie: Ogólne Warunki Sprzedaży I Użytkowania (OWSU) Kart Podarunkowych 

Decathlon na stronie internetowej https://kartapodarunkowa.decathlon.pl/regulamin  

4. Nagroda zostanie dostarczona w formie wiadomości SMS na podany w wiadomości e-mail 

numer telefonu komórkowego, na zasadach określonych w ust. 6, poniżej. 

5. Zwycięzcy otrzymają dodatkową nagrodę pieniężną na pokrycie zryczałtowanego podatku 

od nagrody w wysokości określonej przepisami prawa, która nie będzie wydawana 

Zwycięzcy i zostanie przekazana do właściwego urzędu skarbowego przez Organizatora. 

Organizator jest odpowiedzialny za prawidłowe i terminowe rozliczenie podatku od 

wydanej nagrody zgodnie z ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

6. Wyniki Konkursu zostaną podane w komentarzu do Posta Konkursowego w terminie 7 dni 

roboczych od zakończenia Konkursu. Ponadto Laureaci zostaną poinformowani 

o wygranej za pomocą wiadomości prywatnej na portalu Facebook i zostaną poproszeni 

o kontakt z Organizatorem w formie wiadomości e-mail, w celu ustalenia dalszych 

szczegółów wydania Nagrody. Dalsza korespondencja mailowa dotyczyć będzie jedynie 

spraw związanych z konkursem i odbiorem Nagród. 

7. W korespondencji mailowej laureaci zostaną poproszeni o podanie imienia, nazwiska, 

numeru telefonu do przekazania nagrody a także numeru PESEL w celu rozliczenia 

podatku. Dane osobowe służyć będą jedynie celom konkursowym związanym 

z przyznaniem Nagrody. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości 

przekazania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności 

w przypadku podania błędnych danych, zmiany danych Uczestnika, o której nie został 

poinformowany, lub w przypadku niespełnienia przez Uczestnika warunków, o których 

mowa w niniejszym Regulaminie. W takim przypadku nagroda zostanie anulowana. 

 

§ 5. Dane osobowe 

 

1. Administratorem danych osobowych, w rozumieniu 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), (dalej „RODO”), Uczestników Konkursu jest Organizator Konkursu, 

z którym można się skontaktować pod adresem do korespondencji: Alior Bank S.A. 

ul. Postępu 18b, 02-676 Warszawa. 

2. We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych w Alior Banku 

możliwy jest kontakt z Inspektorem Ochrony Danych na dedykowaną skrzynkę 

iod@alior.pl 

mailto:iod@alior.pl
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3. Uczestnicy Konkursu, przystępując do Konkursu w sposób opisanych w niniejszym 

Regulaminie, wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych. Zgoda ta może być 

w każdej chwili wycofana, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano przed jej wycofaniem. 

4. Dane osobowe podane przez Uczestnika, będą przetwarzane w celu przeprowadzenia 

Konkursu, zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Regulaminie, w tym w celu 

wyłonienia zwycięzców, ustalenia prawa uczestnika do uzyskania nagrody i jej 

przekazania. Dane będą również przetwarzane w celach archiwizacyjnych, na podstawie 

przepisów prawa oraz w celach ewentualnego postępowania reklamacyjnego co stanowi 

uzasadniony interes administratora danych. 

5. Dane osobowe Zwycięzców mogą być przekazane wyłącznie podmiotom uczestniczącym 

w procesie przekazania i rozliczenia nagrody. 

6. Zwycięzca ma prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych 

dotyczących Zwycięzcy, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,  

a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia 

danych. Zwycięzca ma również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych.  

7. Podanie danych przez Uczestnika jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia 

przeprowadzenia Konkursu, powiadomienia Zwycięzców o przyznaniu i przesłaniu 

nagród. 

 

§ 6. Reklamacje 

 

1. Reklamacja może być złożona przez Uczestnika: 

a) bezpośrednio – poprzez złożenie reklamacji przez Uczestnika do protokołu 

w Placówce Organizatora, 

b) korespondencyjnie – poprzez przesłanie reklamacji na adres Organizatora wskazany 

w § 1 Regulaminu, 

c) telefonicznie - kontaktując się telefonicznie z Organizatorem pod numerem 

+48 12 19 502 

2. Odpowiedź na reklamację może zostać udzielona w formie ustalonej z Uczestnikiem: 

- listownie,  

- za pośrednictwem poczty elektronicznej, a także w uzasadnionych przypadkach: 

- telefonicznie, 

- w Placówce Organizatora. 

3. Organizator rozpatruje reklamacje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od 

dnia otrzymania reklamacji. W szczególnie skomplikowanych przypadkach termin ten 

może zostać przedłużony, nie więcej jednak niż do 60 dni od dnia otrzymania 

reklamacji. O przyczynach opóźnienia, okolicznościach wymagających ustalenia oraz 

przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi Uczestnik 

zostanie poinformowany. 
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§ 7. Postanowienia końcowe 

 

1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie Kantoru Walutowego Alior Banku: 

https://kantor.aliorbank.pl/ zakładka Dokumentacja przez cały czas trwania Konkursu i po 

jego zakończeniu.  

2. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych  

i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy w stosunku do postanowień niniejszego 

Regulaminu. 

 

 

https://kantor.aliorbank.pl/

