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(PROJEKT) 

REGULAMIN 
LOTERII PROMOCYJNEJ 

pod nazwą 
„LOKATA SAMOCHODOWA” 

zorganizowanej przez Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie 
 

Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 847). 
 

§1 

Nazwa loterii promocyjnej: 

„Lokata Samochodowa”. 
 

§2 

Nazwa podmiotu urządzającego loterię: 

Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie. 
 

§3 

Nazwa organu wydającego zezwolenie: 

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Lublinie. 
 

§4 

Zasady prowadzenia loterii:  

1. Loteria urządzana jest przez Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie. 

2. Uczestnikami loterii są osoby fizyczne, o pełnej zdolności do czynności prawnych, 

które w terminie od dnia 12 października 2019 r. do dnia 31 stycznia 2020 r. we 

Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie dokonały wpłaty kwoty co najmniej  

1 000,00 zł lub jej wielokrotności – jako wkłady terminowych trzymiesięcznych Lokat 

Samochodowych i utrzymały je w pełnej wysokości do   20.06.2020 r. Uczestnik 

loterii może posiadać wiele losów, a także wygrać więcej niż jedną nagrodę.  

Za każde 1 000,00 zł terminowej lokaty samochodowej przysługuje 1 los,  

z zastrzeżeniem § 7 ust. 1.   

§5 

Obszar na którym będzie urządzona loteria: 

Loteria obejmuje teren działania Wschodniego Banku Spółdzielczego w Chełmie, zwanego 

w dalszej części Regulaminu Bank WBS. 

§6 

Czas trwania loterii: 

Od dnia 12 października 2019 r. do 10 sierpnia 2020 r. Termin ten obejmuje zakładanie 

lokat promocyjnych, losowanie nagród, nieprzekraczalny termin wydania nagród, 

ewentualne reklamacje. 

§7 

Sposób urządzania loterii, w szczególności miejsce oraz termin losowania 

nagród: 

1. W loterii uczestniczą osoby fizyczne, które spełniają warunki określone w § 4 

niniejszego Regulaminu z wyłączeniem osób: 

1) Członków organów Banku WBS (rada nadzorcza, zarząd) oraz pracowników Banku 

WBS (niezależnie od podstawy zatrudnienia), a także członków ich najbliższych 
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rodzin. Przez najbliższych członków rodziny rozumie się: małżonka, zstępnych, 

wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów,    

2) Członków Komisji Losowania, 

3) Członków Komisji Nadzoru. 

2. W okresie od dnia 22 czerwca 2020 r. do dnia 24 czerwca 2020 r. właściwe służby 

Banku WBS opracują wykaz terminowych lokat oszczędnościowych uprawnionych do 

losowania nagród, w loterii promocyjnej pod nazwą „LOKATA SAMOCHODOWA”. 

3. Osoby, które założyły lokatę terminową na warunkach określonych w Regulaminie, 

uprawnione są do sprawdzenia w terminie od dnia 24 czerwca 2020 r. do dnia  

26 czerwca 2020 r. we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie, przy  

ul. I Pułku Szwoleżerów 9, 22-100 Chełm, czy zostały zamieszczone w wykazie osób 

wyznaczonych do losowania. 

4. Losowanie nagród odbędzie się 27 czerwca 2020 roku, na Placu Edwarda 

Łuczkowskiego, 22-100 Chełm. 

5. Godzina losowania zostanie podana do 20 czerwca 2020 r., do publicznej wiadomości 

poprzez wywieszenie informacji na tablicach ogłoszeń w Placówkach Wschodniego 

Banku Spółdzielczego w Chełmie oraz na  stronie internetowej www.wbschelm.pl.   

§8 

Sposób zapewnienia prawidłowości urządzania loterii: 

1. Weryfikacji wykazu terminowych lokat oszczędnościowych uprawnionych do 

losowania dokona Komisja Losowania, powołana przez Zarząd Banku WBS, wyłoniona 

spośród pracowników Banku. 

2. W skład Komisji Losowania nie mogą wchodzić:  

1) Członkowie organów statutowych Banku WBS (Rady Nadzorczej i Zarządu Banku), 

2) Główny Księgowy Banku WBS, 

3) Pracownicy Banku WBS obsługujący rachunki oszczędnościowe z wkładami 

premiowanymi dodatkowymi nagrodami. 

3. Nadzór i kontrolę nad prawidłowością urządzania loterii promocyjnej pod nazwą 

„Lokata Samochodowa” sprawuje powołana przez Zarząd Banku WBS Komisja 

Nadzoru. W skład Komisji Nadzoru wchodzą m.in. osoby, które odbyły szkolenie  

z zakresu przepisów o grach hazardowych w zakresie niezbędnym do wykonywania 

czynności związanych z nadzorowaniem i prowadzeniem loterii.  

4. Komisja Losowania dokonuje sprawdzenia czy przygotowany wykaz terminowych 

lokat oszczędnościowych uprawnionych  do losowania nagród,  w loterii promocyjnej  

pod nazwą „LOKATA SAMOCHODOWA” obejmuje wszystkie lokaty, o których mowa  

w § 4 ust. 2 Regulaminu.  

5. W przypadku stwierdzenia, że w wykazie  terminowych lokat oszczędnościowych do 

losowania, nie ujęto bądź wpisano lokatę, która nie spełnia warunków określonych  

w § 4 ust. 2 niniejszego Regulaminu - Komisja Losowania dokona właściwej korekty. 

Po weryfikacji Komisja nada numery losów z zastrzeżeniem, że jeden 1 000,00 zł  

to 1 żeton. 

6. Sprawdzenia liczby żetonów przygotowanych do losowania z ilością wykazaną  

w wykazie dokonuje Komisja Losowania pod nadzorem Komisji Nadzoru. 

7. Po dokonaniu sprawdzenia, o którym mowa w ust. 4 oraz 5,  Komisja Losowania, przy 

nadzorze Komisji Nadzoru, włoży  żetony  do pudeł. Opieczętowane pudła z żetonami 

zostaną przekazane do skarbca w Centrali Banku WBS, a następnie w dniu losowania 

dostarczone w miejsce publicznego losowania. 

8. Komisja Losowania oraz Komisja Nadzoru funkcjonują zgodnie z regulaminami ich 

działania.  

9. Zweryfikowany wykaz terminowych lokat oszczędnościowych uprawnionych do 

losowania nagród w loterii promocyjnej pod nazwą „LOKATA SAMOCHODOWA ” jest  

http://www.wbschelm.pl/
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w dniu losowania wykorzystywany w celu ustalenia właściciela wylosowanego numeru 

żetonu. 

10. Losowanie wszystkich  nagród przeprowadzone zostanie w sposób określony w § 8 

pkt 12  niniejszego Regulaminu. Losowanie  będzie miało charakter publiczny. 

11. O godzinie podanej w ogłoszeniu, Przewodniczący Komisji Nadzoru zarządza 

rozpoczęcie losowania, wyjaśniając zasady jego przebiegu  oraz ogłasza ogólną kwotę 

zdeponowaną przez Klientów Banku WBS na terminowych lokat oszczędnościowych 

pod nazwą „LOKATA SAMOCHODOWA” oraz liczbę przygotowanych żetonów 

zakwalifikowanych do losowania i rodzaju nagród do rozlosowania. 

12. Sposób losowania jest następujący: 

1) członkowie Komisji Losowania wspólnie z członkami Komisji Nadzoru sprawdzają 

czy zbiornik przeznaczony do losowania jest pusty; 

2) Komisja Losowania wsypuje wszystkie żetony do pojemnika; 

3) nagrody losowane będą w kolejności podanej w załączniku nr 1 do niniejszego 

Regulaminu; 

4) po wielokrotnym zamieszaniu żetonów w pojemniku, dziecko wyjmuje ze 

zbiornika pojedynczo jeden żeton i wręcza go Przewodniczącemu Komisji 

Losowania. Dziecko wyznaczone do losowania zostanie wyłonione jako laureat  

w konkursie SKO; 

5) z otrzymanego żetonu Przewodniczący Komisji Losowania odczytuje numer 

żetonu, a członkowie Komisji sprawdzają w wykazie lokat uprawnionych do 

losowania nagród w loterii promocyjnej pod nazwą „LOKATA SAMOCHODOWA” do 

kogo należy wylosowany numer żetonu; 

6) odczytany numer żetonu Komisja wpisuje do protokołu oraz zamieszcza 

wzmiankę przy odpowiadającym mu numerze w wykazie lokat uprawnionych do 

losowania nagród w loterii promocyjnej  pod nazwą „LOKATA SAMOCHODOWA”; 

7) żeton wylosowany nie wraca do pojemnika z żetonami uczestniczącymi w dalszym 

losowaniu; 

8) w dalszej kolejności Komisja Losowania powtarza wszystkie czynności podane 

wyżej  od ppkt 3) do ppkt 6), aż do pełnego rozlosowania nagród wymienionych 

w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

13.  Po rozlosowaniu wszystkich nagród Przewodniczący Komisji Nadzoru ogłasza 

zakończenie losowania. 

§9 

Sposób i termin ogłaszania wyników: 

1. Wyniki losowania nagród ogłasza obecnym, w miejscu, o którym mowa w § 7 ust. 4,  

w dniu losowania Przewodniczący Komisji Nadzoru. 

2. Zarząd Banku WBS wyniki losowania poda do wiadomości przez ich ogłoszenie na 

tablicach ogłoszeń w placówkach Banku WBS oraz na stronie internetowej 

www.wbschelm.pl w terminie 3 dni od dnia przeprowadzenia losowania. 

3. Posiadacze terminowych lokat oszczędnościowych, na które padła wylosowana 

nagroda, którzy nie byli obecni przy losowaniu, zostaną powiadomieni w terminie do 

03 lipca 2020 roku za pośrednictwem: e-maila, wiadomości sms lub pisemnie  

o wyniku losowania. 

§10 

Miejsce i termin wydawania wygranych: 

1. Nagroda główna, tj. samochód osobowy marki DACIA SANDERO może zostać 

odebrana w terminie od 29 czerwca 2020 r. do 10 lipca 2020 r., po uiszczeniu przez 

laureata należnego podatku.  

2. Pozostałe nagrody będą wydane w dniu losowania - po ogłoszeniu imienia  

i nazwiska laureata. Nagrody nieodebrane w dniu losowania dostępne będą do 

odbioru w terminie od 29 czerwca 2020 r. do 10 lipca 2020 r. w Centrali Banku  

http://www.wbschelm.pl/
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w Chełmie przy ul. I Pułku Szwoleżerów 9  bądź, na prośbę laureata w innej Placówce 

Banku WBS. 

3. Przekazanie nagród nastąpi na podstawie protokołu zdawczo odbiorczego, który 

podpisują: osoba odbierająca  i przedstawiciel Banku WBS wydający nagrodę. 

4. Jeżeli właściciel wkładu zawiadomiony o wylosowaniu nagrody nie zgłosi się po jej 

odbiór w terminie od 29 czerwca 2020 r. do 10 lipca 2020 r. nagroda staje się 

własnością Banku WBS. 

§11 

Tryb składania i rozpatrywania reklamacji: 

1. Reklamacje mogą być zgłaszane przez uczestnika loterii na adres email: 

reklamacje@wbschelm.pl lub na  piśmie listem poleconym lub pocztą kurierską na 

adres Wschodniego Banku Spółdzielczego w Chełmie ul. I Pułku Szwoleżerów 9;  

22 – 100 Chełm, w czasie trwania loterii promocyjnej, najpóźniej do 27 lipca 2020 r.  

O prawidłowości złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego lub data 

nadania przesyłki kurierskiej. Zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Finansów  

z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie trybu zgłaszania roszczeń Uczestników gier 

hazardowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 20) pisemna reklamacja powinna zawierać: imię  

i nazwisko oraz adres zamieszkania uczestnika loterii, datę i miejsce zdarzenia, 

którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry oraz treść żądania. W przypadku zgłoszenia 

roszczenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej uczestnik gry podaje 

również adres elektroniczny do komunikacji. 

2. Reklamacje rozpatruje Komisja Nadzoru. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje 

zgłoszone za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres email: 

reklamacje@wbschelm.pl lub w formie pisemnej na adres: Wschodni Bank Spółdzielczy 

w Chełmie, ul. I Pułku Szwoleżerów 9, 22-100 Chełm, z dopiskiem „Lokata  

samochodowa - reklamacja”. 

3. Rozpatrywanie reklamacji trwa 7 dni, jednak nie dłużej niż do 10 sierpnia 2020 roku. 

W tym czasie Komisja obowiązana jest udzielić odpowiedzi w formie pisemnej, która 

kończy drogę postępowania reklamacyjnego. Po wyczerpaniu postępowania 

reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych 

roszczeń w sądzie właściwym według przepisów powszechnie obowiązujących.  

§12 

Termin przedawnienia roszczeń: 

1. Roszczenia związane z udziałem w loterii promocyjnej przedawniają się z upływem  

6 miesięcy od daty wymagalności, tj. od dnia odbioru nagrody.  

2. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia 

reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację. 

§13 

Wartości puli nagród: 

1. Ogólna wartość nagród dla uczestników  loterii promocyjnej  pod nazwą „LOKATA 

SAMOCHODOWA” wynosi 43 730,78 zł  brutto (słownie złotych: czterdzieści trzy 

tysiące siedemset trzydzieści złotych siedemdziesiąt osiem groszy). 

2. Wykaz nagród określa załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

§14 

Zawiadomienie uczestników loterii promocyjnej „Lokata Samochodowa”  

o warunkach uczestnictwa i udziale w loterii promocyjnej, określenie terminu 

rozpoczęcia, zakończenia i wydania nagród:   

Zarząd Wschodniego Banku Spółdzielczego w Chełmie od dnia 12 października  2019 r. 

poda do publicznej wiadomości warunki uczestnictwa w loterii promocyjnej  pod nazwą 

„LOKATA SAMOCHODOWA” poprzez: 

mailto:reklamacje@wbschelm.pl
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1) umieszczenie na stronie internetowej Banku www.wbschelm.pl, tablicach ogłoszeń  

w placówkach Banku WBS  Regulaminu loterii promocyjnej pn. „LOKATA 

SAMOCHODOWA”. 

2) zamieszczenie w prasie lokalnej warunków uczestnictwa w  loterii promocyjnej pn. 

„LOKATA SAMOCHODOWA”. 

3) Propagowanie w środowisku zasad loterii przez członków organów samorządowych: 

Rady Nadzorczej, Zarządu oraz pracowników Banku WBS.   

4) Innych kanałach komunikacji. 

§15 

Przetwarzanie danych osobowych: 

1. Dane osobowe uczestników i laureatów loterii są przetwarzane zgodnie  

z Rozporządzeniem 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 (dalej „RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000). 

2. Administratorem danych osobowych wskazanych w niniejszym Regulaminie jest 

Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie. 

3. Z Administratorem można się skontaktować za pomocą następujących danych 

kontaktowych: Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie, ul. I Pułku Szwoleżerów 9, 

22-100 Chełm, adres email: sekretariat@wbschelm.pl, telefon: 82 562 15 55.  

Do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych służy adres email: rodo@wbschelm.pl., 

numer telefonu 82 562 15 55 lub pisemnie (na adres siedziby Banku). 

4. Dane osobowe przetwarzane przez Bank WBS są w następujących celach: 

 uczestników – w celu podjęcia działań dotyczących realizacji loterii, w tym 

wyłonienia laureatów, weryfikacji ich uprawnień w celu wydania nagrody; 

 laureatów – w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Banku WBS  

w tym w szczególności obowiązków wynikających z ustawy o grach hazardowych 

(Dz.U. z 2018 poz. 165), 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 2017 poz. 1723) oraz 

przepisy podatkowe i przepisy o rachunkowości. 

 uczestników i laureatów - w celu obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia 

wzajemnych roszczeń, na potrzeby postępowania reklamacyjnego. 

5. Podstawą prawną przetwarzania przez Bank WBS danych osobowych w celach 

wskazanych w ust. 4  jest: 

 podjęcie działań w celu organizacji loterii (zgodnie z art.6 ust. 1 lit. b RODO) 

wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Banku WBS (zgodnie  

z art. 6 ust.1 lit. c 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 2018 r. o przeciwdziałaniu 

praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2018 poz. 723)  

w szczególności na potrzeby kontroli; 

 wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Banku WBS (zgodnie z art. 

6 ust.1 lit. c RODO) jakim są w tym zakresie przepisy ustawy o grach 

hazardowych oraz w dalszym okresie przepisy prawa uprawniających organy 

państwowe do przeprowadzenia kontroli procesu organizacji loterii (tj. 

obejmujących kontrolę podatkową lub celno-skarbową) oraz nałożone na Bank 

WBS powszechnie obowiązującymi przepisami prawa obowiązki w zakresie 

przechowywania dokumentacji; 

 wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Banku WBS (zgodnie z art. 6 ust.1 

lit. c RODO), tj. w celu realizacji reklamacji zgłoszonych przez uczestnika, obsługi, 

dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń, na podstawie 

http://www.wbschelm.pl/
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Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu zgłaszania roszczeń 

uczestników gier hazardowych (Dz.U. z 2019 poz. 20); 

 prawnie usprawiedliwiony interes Banku WBS (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. F RODO) 

w celu obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń. 

6. Podanie danych osobowych przez uczestników jest dobrowolne, ale niezbędne do 

wzięcia udziału w loterii oraz do otrzymania nagrody lub rozpatrzenia reklamacji. 

Niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w loterii oraz 

brakiem otrzymania nagrody lub rozpatrzenia reklamacji. 

7. Dane osobowe mogą być ujawnione przez Bank WBS podmiotom z nim 

współpracującym, podmiotom świadczącym usługi na rzecz Banku WBS, organom 

administracji publicznej, organom powołanym do przestrzegania prawa  

i egzekwowania prawa. 

8. Dane osobowe 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 Banku WBS, dane te będą przetwarzane tak długo, jak 

wymagają tego przepisy prawa. 

9. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do podanych danych i otrzymania kopii 

danych oraz prawo żądania ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich 

przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w celach marketingu 

bezpośredniego, prawo do przenoszenia danych osobowych jak również prawo do 

wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

§16 

Postanowienia końcowe: 

1. Udział w loterii oznacza zgodę jej uczestnika na wszystkie warunki loterii określone  

w niniejszym Regulaminie.  

2. Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne 

rzeczy.  

3. Bank WBS nie ponosi odpowiedzialności za jakość i terminowość usług świadczonych 

przez pocztę lub firmę kurierską. 

4. Każda zmiana niniejszego Regulaminu wymaga zatwierdzenia przez Dyrektora Izby 

Administracji Skarbowej w Lublinie. 

5. Na żądanie Laureata loterii Bank WBS wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej 

wygranej z zachowaniem procedury i terminów wynikających z treści art. 20 Ustawy  

o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (t. j. Dz.U. z 2019 r.  poz.847). 

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy 

Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r.  

(t. j. Dz.U. z 2019  poz. 847).  

 

 

 

 


