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Regulamin Badania oraz Konkursu „Pokolenie Y” 

 
I. Postanowienia ogólne 

 

1. Badanie "Pokolenie Y", zwane dalej „Badaniem”, organizowane jest przez spółkę pod firmą: 

Grupa Bankier.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, 

wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy 

Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS 0000258659, o kapitale zakładowym w wysokości 70.100 zł, 

posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 972-113-50-60, zwaną dalej ,,BANKIER.PL”. 

2. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady Badania oraz konkursu dla uczestników 

Badania, o którym mowa w Pkt. III Regulaminu (dalej: „Konkurs”), uprawnienia BANKIER.PL oraz 

prawa i obowiązki uczestników Badania i Konkursu. Regulamin dostępny jest przez cały czas 

trwania Badania i Konkursu na stronie http://www.bankier.pl/generacja-y/ 

3. Badanie polega na wypełnieniu ankiety zamieszczonej na stronie 

http://www.bankier.pl/generacja-y/ 

4. Udział w Badaniu i Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny. Do Badania i Konkursu można 

przystąpić w każdym momencie ich trwania. 

5. Badanie rozpoczyna się 13.02.2014 r. o godzinie 14:00 i trwa do 13.03.2014 r. do godziny 15:00 

włącznie. 

6. Badaniu towarzyszy Konkurs organizowany w czasie trwania Badania, określonym w Pkt. I.4. 

Regulaminu. Zasady uczestnictwa w Konkursie określa Pkt. III Regulaminu. 

 

II. Zasady uczestnictwa w Badaniu. 

 

W Badaniu może uczestniczyć każda osoba fizyczna w wieku od 18 do 32 lat, z wyjątkiem 

pracowników i współpracowników Organizatora oraz innych podmiotów współpracujących przy 

organizacji i przeprowadzeniu Badania oraz członków rodzin pracowników i współpracowników 

tych podmiotów do drugiego stopnia pokrewieństwa włącznie (dalej: „Uczestnik”). Przystępując do 

Badania Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również 

potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Badaniu. 

 

III. Zasady Konkursu 

 

1. W Konkursie może wziąć udział każdy Uczestnik.  
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2. Wybór zwycięzców nastąpi wśród wszystkich Uczestników (dalej: „Uczestnicy Konkursu”), którzy 

wypełnią całą ankietę i odpowiedzą na pytanie konkursowe znajdujące się pod ankietą, dotyczące 

zachęcenia nastolatków w wieku 13-17 lat do założenia konta w banku. Każdy Uczestnik może 

tylko raz odpowiedzieć na pytanie konkursowe i wysłać jedną wypełnioną przez siebie ankietę.  

3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu 

dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób nagrodzonych, 

BANKIER.PL powoła komisję konkursową (dalej: „Komisja Konkursowa"). W skład Komisji 

Konkursowej wejdą trzy osoby delegowane przez BANKIER.PL. 

4. Po zakończeniu Konkursu, spośród wszystkich Uczestników Konkursu Komisja Konkursowa 

wybierze 15 najbardziej kreatywnych i najciekawszych odpowiedzi na pytanie konkursowe, a ich 

autorzy zostaną laureatami Konkursu i otrzymają nagrody wskazane w pkt. 5 poniżej. Komisja 

Konkursowa przyzna w sumie 15 nagród. 

5. Nagrodami w Konkursie są: 

1) za zajęcie pierwszego miejsca w Konkursie – Miniwieża JVC UX-LP55 

2) za zajęcie drugiego miejsca w Konkursie - iPod nano 8 GB 

3) za zajęcie trzeciego miejsca w Konkursie - Czytnik Sony PRS-T1 

4) wyróżnienia - Sztabka złota (2g) – 2 sztuki 

5) wyróżnienia - Głośnik Logitech Z305 – 10 sztuk 

dalej łącznie, jako „Nagrody”, pojedynczo „Nagroda”. 

6. Nagrody będą przyznawana według kolejności ustalonej przez Komisję Konkursową, przy 

uwzględnieniu kryterium, o którym mowa w Pkt. III.5 Regulaminu. 

7. Nagrody nie podlegają zamianie na ekwiwalent pieniężny. BANKIER.PL zastrzega sobie 

możliwość wymiany Nagród na inne nagrody o nie niższej wartości. 

8. Jeden Uczestnik może wygrać tylko jedną (1) Nagrodę w Konkursie. 

9. Nagrody wysłane zostaną przez BANKIER.PL, na jego koszt, pocztą lub przesyłką kurierską, na 

adres Uczestnika Konkursu, maksymalnie w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ogłoszenia 

wyników Konkursu. 

10. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do 

żądania wydania nagrody, o której mowa w Pkt. III.5 Regulaminu, nie można przenosić na inne 

osoby i podmioty. 

11. Przystępując do Konkursu, Uczestnik wyraża zgodę w na opublikowanie w przypadku wygranej w 

Konkursie jego imienia, nazwiska, miejscowości zamieszkania oraz treści przesłanej przez niego 

odpowiedzi na pytanie konkursowe stronie http://www.bankier.pl/generacja-y/. 

12. Rozstrzygnięcie Konkursu oraz opublikowanie listy osób nagrodzonych nastąpi w terminie 14 

(czternastu) dni od dnia zakończenia Konkursu na stronie http://www.bankier.pl/generacja-y/. O 
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wygranej w Konkursie, laureaci zostaną powiadomieni e-mailem na adres podany przez nich 

podczas rejestracji do serwisu Bankier.pl. 

13. W przypadku braku możliwości skontaktowania się drogą mailową z którąkolwiek z osób 

nagrodzonych w Konkursie w terminie 14 (czternastu) dni od zakończenia Konkursu lub nie 

spełnienia przez danego Uczestnika wymogów podanych w Regulaminie, w tym niespełnienia 

kryteriów, o których mowa w Punkcie II Regulaminu, wygrana zostanie unieważniona z powodu 

naruszenia warunków niniejszego Regulaminu, a Nagroda pozostanie do dyspozycji BANKIER.PL. 

 

IV. Przetwarzanie danych osobowych  

 

1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników jest BANKIER.PL. 

2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych 

osobowych wyłącznie w celu przeprowadzenia Badania oraz Konkursu, zgodnie z niniejszym 

Regulaminem, ustalenia zwycięzców Konkursu i realizacji praw do Nagród. 

3. Podanie danych przez Uczestników ma charakter dobrowolny. Uczestnicy przyjmują do 

wiadomości, że niepodanie danych osobowych lub żądanie usunięcia niektórych danych 

osobowych może spowodować wykluczenie z Konkursu lub wstrzymanie wydania Nagrody do 

czasu udzielenia danych osobowych i potwierdzają, że nie będą podnosili z tego tytułu żadnych 

roszczeń. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu (w tym wglądu) do treści własnych danych, 

ich zmiany (w tym poprawiania), a także prawo kontroli przetwarzania własnych danych 

osobowych (w tym zgłoszenia żądania usunięcia danych), na zasadach opisanych w ustawie o 

ochronie danych osobowych. 

 

V. Reklamacje 

 

1. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z niniejszym 

Regulaminem, służy każdemu Uczestnikowi w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty zakończenia 

Konkursu.  

2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać imię, nazwisko oraz adres reklamującego, a także 

wskazanie podstaw reklamacji wraz z uzasadnieniem. 

3. Reklamacje należy zgłaszać w formie pisemnej na adres do korespondencji BANKIER.PL: ul. 

Mokotowska 1, 00-640 Warszawa. 

4.  Reklamacja zostanie rozpatrzona przez BANKIER.PL w ciągu 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania. 

Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi poprzez wysłanie e-maila, na adres podany przez 

Uczestnika Konkursu, składającego reklamację. 
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VI. Postanowienia końcowe 

 

1. Organizator zastrzega niniejszym, że Regulamin może ulec zmianie, przy czym zmiany nie będą 

mniej korzystne ani pogarszały sytuacji dotychczasowych Uczestników ani wpływać na nabyte już 

przez nich prawa w Konkursie. Zmieniając Regulamin, Organizator wskazuje termin wejścia w 

życie zmiany nie krótszy niż 7 (siedem) dni po dniu ich ogłoszenia. Wszelkie informacje o 

zmianach Regulaminu oraz aktualna jego wersja każdorazowo będą publikowane na stronie 

http://www.bankier.pl/generacja-y/ 

2. Zabrania się Uczestnikom przesyłania i publikowania w związku z udziałem w Konkursie, w 

szczególności w Zadaniu Konkursowym, treści sprzecznych z prawem lub łamiących normy 

społeczne i obyczajowe, w tym, w szczególności: 

a) treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe, 

b) treści obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, 

c) treści prezentujących przemoc albo tematykę rasistowską, 

d) treści naruszających prawo do prywatności, 

e) treści zawierających materiały chronione prawem własności intelektualnej bez zgody 

posiadacza praw. 

3. BANKIER.PL nie ponosi odpowiedzialności: 

a) za szkody wynikające z nieprawidłowego (niezgodnego z Regulaminem) korzystania 

przez Uczestników z Konkursu, 

b) za jakiekolwiek szkody, które mogłyby nastąpić wskutek wejścia w posiadanie hasła do 

konta Uczestnika na serwisie www.bankier.pl  przez osoby trzecie spowodowanego 

działaniem tego Uczestnika, 

c) za naruszenia w jakikolwiek sposób przez Uczestników majątkowych praw autorskich, 

praw własności intelektualnej lub dóbr osobistych osób trzecich. 

4. BANKIER.PL zastrzega sobie prawo do żądania natychmiastowego zaprzestania działań 

dokonywanych przez Uczestnika, które nie są zakazane przez Regulamin, jednak mogą godzić w 

interesy BANKIER.PL lub innych Uczestników. Odmowa zastosowania się do takiego żądania 

przez Uczestnika Konkursu będzie w takim przypadku uznana za naruszenie Regulaminu. 

5. W razie wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości w zachowaniach Uczestników, które mogłyby 

mieć potencjalnie wpływ na wynik Konkursu, BANKIER.PL zastrzega sobie prawo wykluczenia z 

Konkursu Uczestników, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że próbowali w 

niedozwolony sposób wpływać na przebieg Konkursu lub dopuścili się naruszenia Regulaminu, a 

także w sytuacjach szczególnych, do przerwania Konkursu. 

6. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują 

przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego. 

 


