
REGULAMIN KONKURSU „Kup GAP i wygrywaj”  
ogłoszony dnia 20.12.2022 roku 
 
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE  
 

1. Konkurs „Kup GAP i wygrywaj” (zwanym dalej “Konkursem”) jest organizowany wspólnie przez: 
PKO Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Chłodnej 52, 00-
872 Warszawa, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla m.st. 
Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisaną do 
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000551487, posiadającą 
kapitał zakładowy w wysokości 25.000.000,-zł (wpłacony w całości), NIP: 527-27-34-144, 
REGON: 361272718, zwaną dalej „Organizatorem” lub „PKO Ubezpieczenia” 
oraz 
PKO Leasing Spółkę Akcyjną z siedzibą w Łodzi przy al. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza 20, 
93-281 Łódź, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-
Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisaną do 
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000022886, posiadającą 
kapitał zakładowy w wysokości 347.855.660,-zł (wpłacony w całości), NIP: 725-17-35-694, 
REGON: 472191767 zwaną dalej „Współorganizatorem” lub  „PKO Leasing” 

2. Celem Konkursu jest promowanie ubezpieczenia na wypadek straty finansowej (GAP) dla 
Klientów PKO Leasing, zwane dalej: „GAP”, oferowanego przez ubezpieczyciela PKO Ubezpieczenia 
za pośrednictwem PKO Leasing będącej agentem ubezpieczeniowym PKO Ubezpieczenia. 

3. Organizator i Współorganizator są wspólnie Fundatorami nagród w Konkursie („Fundatorzy”).  
4. Konkurs zostanie przeprowadzony przy wykorzystaniu serwisu internetowego www.webankieta.pl 

, w którym będą zamieszczone pytania konkursowe oraz ankieta, a także serwisu elektronicznego 
Portal Klienta PKO Leasing. 

 
§2. WARUNKI UCZESTNICTWA  

1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie przedsiębiorcy, którzy spełniają warunki opisane w 
ust. 3.   

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora ani Współorganizatora, przez 
których rozumie się zarówno osoby zatrudnione przez Organizatora lub Współorganizatora w 
okresie trwania Konkursu w ramach stosunku pracy, jak i osoby zatrudnione w ramach umów 
cywilnoprawnych, a także osoby bliskie (członkowie tego samego gospodarstwa domowego) 
wyżej wskazanych osób.  

3. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest łączne spełnienie poniższych wymagań:  
a) zawarcie za pośrednictwem PKO Leasing umowy GAP w trakcie trwania danej edycji 

Konkursu oraz utrzymanie jej w mocy co najmniej przez okres wskazany w § 5 ust. 1 lit. b; 
b) posiadanie aktywnych zgód marketingowych w PKO Leasing, dotyczących: 

− zgód na marketing elektroniczny PKO Leasing,  

− zgód na udostępnienie danych współpracującym zakładom ubezpieczeń i przesyłanie 
przez PKO Leasing drogą elektroniczną ofert tych zakładów, 

− zgód na udostępnienie danych do spółek Grupy Kapitałowej PKO BP oraz 
przesyłanie przez te spółki informacji handlowych drogą elektroniczną, 

w treści i zakresie prezentowanych w serwisie Portal Klienta PKO Leasing; 
c) uzyskanie od Współorganizatora, w Portalu Klienta PKO Leasing, zaproszenia do udziału w 

Konkursie, w wyniku spełnienia wymogów, o których mowa w lit. a, b; 
d) zapoznanie się z treścią i akceptacja niniejszego Regulaminu, poprzez złożenie oświadczenia w 

ramach ankiety udostępnionej przez Organizatora na dedykowanej stronie w ramach serwisu 
www.webankieta.pl; 

e) zaakceptowanie zgody dla PKO Ubezpieczenia, dostępnej w ankiecie konkursowej dot. 
przetwarzania danych wymienionych w lit. g na potrzeby tego Konkursu; 

f) udzielenie odpowiedzi na pytania konkursowe na udostępnionej przez Organizatora  
dedykowanej stronie w ramach serwisu www.webankieta.pl; 

g) podanie następujących danych uczestnika : imię i nazwisko, nazwa pod którą prowadzona 
jest działalność gospodarcza, NIP, adres e-mail, adres korespondencyjny. 

 
 

http://www.webankieta.pl/
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§3. ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE 
 

1. Konkurs zostanie przeprowadzony w czterech edycjach: 
a. Edycja I: trwa od 22.12.2022 r. od godz. 00.00 do 21.01.2023 r. do godz. 23.59;  
b. Edycja II: trwa od 22.01.2023 r. od godz. 00.00 do 21.02.2023 r . do godz. 23.59;  
c. Edycja III: trwa od 22.02.2023 r. od godz. 00.00 do 21.03.2023 r. do godz. 23.59; 
d. Edycja IV: trwa od 22.03.2023 r. od godz. 00.00 do 21.04.2023 r. do godz. 23.59. 

2. W Konkursie można wziąć udział tylko w jednej edycji, w trakcie której zawarto umowę GAP. 
3. Przedsiębiorca, który spełnił wszystkie warunki wzięcia udziału w Konkursie opisane w § 2, 

zwany jest „Uczestnikiem”.  
4. Ocenę spełnienia warunków weryfikują wspólnie Organizator i Współorganizator, przy czym: 

a. Organizator w zakresie spełnienia warunków z § 2 ust. 3 lit. a, d, e, f, g 
b. Współorganizator w zakresie spełnienia warunków z § 2 ust. 3 lit. b, c.  

5. Organizator ani Współorganizator nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia 
lub inne nieprawidłowości w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, 
przeglądarek oraz strony www. webankieta.pl. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia w każdym czasie z udziału w Konkursie 
Uczestników, którzy naruszą jego zasady, np. poprzez wielokrotne zgłoszenia do Konkursu lub 
działania na szkodę Organizatora lub Współorganizatora.  

 
§ 4. NAGRODY  
1. Nagrodami w każdej edycji Konkursu są karty paliwowe o wartości 500,00 zł brutto każda, do 

wykorzystania na stacjach PKN Orlen S.A. i Bliska, zwane dalej „Nagrodą”.  
2. Zasady korzystania z kart paliwowych określa Załącznik nr 1 do Regulaminu. 
 
§ 5. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD  
1. Prawo do Nagrody otrzyma kolejnych 45 Uczestników zwanych dalej „Zwycięzcami” z każdej z edycji 

Konkursu, którzy: 
a) w najkrótszym czasie udzielą poprawnych odpowiedzi: 

• na 5 pytań konkursowych, a jeśli nie wyczerpie to puli Nagród wówczas,  

• na 4 pytania konkursowe, a jeśli nie wyczerpie to puli Nagród wówczas, 

• na 3 pytania konkursowe; 
b) a także ich umowa GAP pozostanie aktywna przez co najmniej 30 dni po zakończeniu danej edycji, 
c) oraz spełniają status Uczestnika.  

2. W przypadku, w którym więcej niż jeden Uczestnik uzyska ten sam czas, kwalifikowany w kolejności do 
Nagrody jako najlepszy, wówczas prawo do Nagrody zostanie przyznane temu Uczestnikowi, który 
przystąpił do Konkursu szybciej, od daty otrzymania zaproszenia od Współorganizatora. Decyduje chwila 
zarejestrowania się Uczestnika na stronie www. webankieta.pl.  
3. Zwycięzcy zostaną powiadomieni przez Organizatora o wygranej i warunkach odbioru Nagród za 
pośrednictwem wiadomości wysłanej na adres e-mail (podany w ankiecie na stronie www.webankieta.pl 
przez Uczestnika) w terminie nie krótszym niż 40 dni oraz nie dłuższym niż 60 dni od daty zakończenia 
każdej edycji Konkursu.  
4. Przekazanie Nagrody przez Organizatora nastąpi listownie na adres korespondencyjny albo 
elektronicznie na adres e-mail (wskazane w ankiecie), w zależności od formy w jakiej karta paliwowa 
stanowiąca przedmiot Nagrody zostanie przesłana przez wystawcę karty. 
5. O formie przekazania Nagrody, Organizator poinformuje nie później niż 10 dni po zakończeniu każdej 
edycji na stronie https://pkoubezpieczenia.pl/regulaminy-i-instrukcje/. 
6. Nagrody w Konkursie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Obowiązek opodatkowania 
otrzymanej nagrody spoczywa na Zwycięzcy. 
7. Zwycięzca nie może przekazać Nagrody (scedować) na rzecz osoby trzeciej ani żądać wymienienia jej 
na ekwiwalent pieniężny lub inną rzecz.  
8. Zwycięzcy mogą zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje im ekwiwalent pieniężny ani 
jakakolwiek inna nagroda.  
9. Organizator ani Współorganizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania 
Nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności z powodu niepodania, podania 
błędnych danych lub zmiany danych Uczestnika, o których Organizator nie został poinformowany. W 
takich przypadkach Nagroda przepada.  
 

https://pkoubezpieczenia.pl/regulaminy-i-instrukcje/


§ 6. REKLAMACJE  
1. Uczestnik może zgłosić reklamację przez 70 dni kalendarzowych od daty zakończenia danej edycji 
Konkursu. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data wpływu e-maila na adres: 
reklamacje.konkurs@pkoubezpieczenia.pl, zgodnie z powyższym terminem. 
2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, nazwę, NIP składającego reklamację oraz dokładny opis 
i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być wysłana e-mailem, z tytułem “Kup GAP i wygrywaj”.  
3. Reklamacja zostanie rozstrzygnięta w terminie 5 dni roboczych. Po wyczerpaniu postępowania 
reklamacyjnego, Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń 
na drodze postępowania sądowego.  
4. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji za pomocą wysłanej wiadomości na adres 
podany w zgłoszeniu reklamacyjnym, w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.  
 
§ 7. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW KONKURSU 
 
1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane na podstawie 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 (dalej zwanego: „RODO”). Administratorem danych osobowych 
Uczestników jest: 

a. Organizator - w zakresie, o którym mowa w § 3 ust. 4 lit. a oraz § 5 i 6, na potrzeby 
przeprowadzenia Konkursu i przyznania Nagród Zwycięzcom. Szczegółowa informacja o 
przetwarzaniu danych osobowych przez Organizatora zawarta jest w Załączniku nr 2  

b. Współorganizator - w zakresie, o którym mowa w § 3 ust. 4 lit. b, w związku z realizacją celów 
marketingowych, wynikających z warunków Konkursu. Szczegółowa informacja o 
przetwarzaniu danych osobowych przez Współorganizatora zawarta jest w Załączniku nr 3, 

2. Organizator i Współorganizator mogą udostępniać sobie wzajemnie dane osobowe podane przez 
Uczestników na potrzeby Konkursu, o ile będzie zachodzić potrzeba weryfikacji spełnienia warunków 
udziału w Konkursie przez Uczestnika.  

3. Podanie danych osobowych przez Uczestników Konkursu jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia 
udziału w Konkursie, przy czym udział w Konkursie jest dobrowolny. 

 
§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
1. Podstawę prawną Konkursu stanowi niniejszy Regulamin.  
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne 
obowiązujące przepisy prawa.  
3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą w pierwszej kolejności rozwiązywane polubownie 
pomiędzy Organizatorem a skarżącym, a w razie braku konsensusu, poddane będą pod rozstrzygnięcie 
sądu powszechnego zgodnie z właściwością ogólną.  
4. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie Organizatora https://pkoubezpieczenia.pl/regulaminy-i-
instrukcje/ oraz na stronie Współorganizatora https://www.pkoleasing.pl/ubezpieczenia_oferta/gap/ i w 
siedzibie Organizatora i Współorganizatora. 
5. Regulamin wchodzi w życie w dniu 20.12.2022 r. 
6. Załączniki do Regulaminu Konkursu „Kup GAP i wygrywaj” stanowią jego integralną treść: 

− Załącznik nr 1 Zasady Korzystania z Karty Paliwowej (Nagroda) 

− Załącznik nr 2 Klauzula informacyjna PKO Ubezpieczeni dot. przetwarzania danych 
osobowych Uczestników Konkursu i Zwycięzców 

− Załącznik nr 3 Klauzula informacyjna PKO Leasing dot. przetwarzania danych osobowych 
Uczestników Konkursu 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu „Kup GAP i wygrywaj” Zasady Korzystania z Karty Paliwowej 
(Nagroda) 
 
1. Transakcje przy użyciu karty paliwowej dokonywane będą wg cen faktycznie obowiązujących w chwili 

użycia karty.  
2. Kartę paliwową można zrealizować wyłącznie w stacjach paliw sieci PKN Orlen S.A. (zwanym dalej 

„Operatorem”) znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  
3. Jako paliwo rozumie się każde paliwo dostępne w ofercie Operatora na stacjach paliw akceptujących 

obsługę kart paliwowych (dalej: „Paliwo”).  
4. Uczestnik realizuje zapłatę kartą paliwową w kasie stacji paliw Operatora podczas płatności za Paliwo 

poprzez okazanie karty, (dalej: „Transakcja”). Każda Transakcja dokonana przy użyciu karty powoduje 
zmniejszenie dostępnego limitu o kwotę tej Transakcji, w przypadku, gdy limit na karcie jest niższy, niż 
cena zatankowanego Paliwa, skorzystanie z karty paliwowej możliwe jest tylko po uprzednim 
zapłaceniu kwoty stanowiącej pozostałą część ceny.  

5. Kartą paliwową można zapłacić tylko i wyłącznie za zatankowane Paliwo w ramach limitu 
przyznanego na karcie paliwowej, tj. 500,00 zł brutto.  

6. Karta paliwowa jest ważna w okresie wskazanym na samej karcie; niewykorzystanie dostępnego w 
tym okresie Limitu nie uprawnia Uczestnika do jakichkolwiek roszczeń o zwrot niewykorzystanej 
kwoty.  

7. Operator będzie akceptował tylko oryginalne karty paliwowe, w przypadku utraty, zniszczenia lub 
uszkodzenia karty paliwowej, duplikaty nie będą wydawane, a okazicielowi karty paliwowej nie 
przysługują jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu.  

8. Kopia lub jakakolwiek inna reprodukcja karty paliwowej nie będzie honorowana przez Operatora, to 
samo dotyczy karty paliwowej zniszczonej lub nieczytelnej, lub co do której ważności istnieją 
uzasadnione wątpliwości.  

9. Wyłącza się jakąkolwiek odpowiedzialność Organizatora z tytułu rękojmi, bądź za szkody 
spowodowane pośrednio przez zakup Paliwa przy użyciu karty paliwowej, czy też bezpośrednio przez 
zakupione w ten sposób Paliwo.  

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość realizacji Transakcji przy użyciu karty 
paliwowej przez Operatora, jak również za odmowę dokonania Transakcji przez Operatora. 
Organizator nie odpowiada także za sytuacje, w których skorzystanie z karty paliwowej nie będzie 
możliwe z przyczyn leżących po stronie Operatora (awaria terminala itp.).  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu „Kup GAP i wygrywaj”   
Klauzula informacyjna PKO Ubezpieczenia dot. przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu i 
Zwycięzców 
 
1. Administrator danych  
PKO Towarzystwo Ubezpieczeń S.A informuje, że 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 (dalej odpowiednio: „dane osobowe” oraz „RODO”), jest administratorem danych 

osobowych ubezpieczonych, którzy wyrazili zgodę na wzięcie udziału w konkursie Kup GAP i wygrywaj”, 

zwanym dalej “Konkursem”.  

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych i przysługujących praw z tym 
związanych, można się skontaktować z  wyznaczonym przez Administratora inspektorem ochrony danych 
osobowych poprzez:  

• email: ochrona.danych@pkoubezpieczenia.pl, 

• formularz kontaktowy: http://pkoubezpieczenia.pl/ochrona-danych-osobowych,  

• telefon: +48 22 5410221 lub 

• pisemnie na adres siedziby Administratora. 
 

2. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych 
Podstawą prawną przetwarzania danych może lub mogą być: 

1) zgoda – tj. dobrowolnie wyrażona zgoda na przetwarzanie danych, o której mowa w Art. 6 ust. 1 lit. 
a) RODO; 

2) wymogi kontraktowe – tj. konieczność dysponowania danymi na potrzeby obsługi uczestnictwa w 
Konkursie, o której mowa w Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; 

3) wymogi ustawowe – tj. konieczność wypełnienia przez Administratora obowiązków prawnych 
wynikających z przepisów prawa, o której mowa w Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, 

4) uzasadnione wymogi administratora – tj. konieczność realizacji prawnie uzasadnionych interesów 
Administratora, o której mowa w Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 

 

3. Cele przetwarzania danych osobowych 

Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w następujących celach  

1) w celach wskazanych w zgodzie – na podstawie tej zgody – w takim przypadku zgoda może być 
cofnięta w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, 

2) w celu przestrzegania przepisów prawa np. rozliczeń podatkowych – na podstawie wymogów 
ustawowych, 

3) w celu obsługi udziału w Konkursie na zasadach opisanych w Regulaminie Konkursu, w tym w celu 
obsługi zapytań i reklamacji – na podstawie wymogów kontraktowych, 

4) w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami związanych bezpośrednio lub pośrednio 
z Konkursem – na podstawie uzasadnionych wymogów administratora.  
 

4. Okres przechowywania danych  

Okres przetwarzania pozyskanych danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich 
przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez dłuższy z następujących 
terminów: 

1) przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych albo 
2) przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest 

dysponowanie danymi. 
 
 

mailto:ochrona.danych@pkoubezpieczenia.pl
http://pkoubezpieczenia.pl/ochrona-danych-osobowych


5. Odbiorcy danych  

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania na 

podstawie przepisów prawa oraz innym podmiotom, które przetwarzają dane osobowe na zlecenie 

Administratora na podstawie zawartej z nim umowy, m.in.: dostawcom usług IT, audytorom, doradcom,  

6. Przekazywanie danych poza EOG 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza 

Europejskim Obszarem Gospodarczym. 

7. Prawa osoby, której dane dotyczą  

Przysługują Pani/Panu następujące prawa: 

1) Prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania. 

2) Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w szczególności prawo 
sprzeciwu wobec przetwarzania danych  
na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania. 

3) Prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora danych 
osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu 
maszynowego. 

4) Prawo odwołania zgody w każdym czasie. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność 
przetwarzania danych z prawem, którego dokonano  
przed odwołaniem zgody. 

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem. 

5. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. 
 

8. Informacja o wymogu podania danych  

Przystępując do Konkursu, Uczestnik podaje dane dobrowolnie i są one niezbędne do udziału w Konkursie, 

na zasadach opisanych w Regulaminie. Konsekwencje odmowy podania danych, w tym w szczególności 

brak możliwości udziału w Konkursie lub dostarczenia nagrody do Zwycięzcy, określa Regulamin. Żądanie 

usunięcia danych osobowych przez Uczestnika jest równoznaczne z jego rezygnacją z udziału w Konkursie. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu „Kup GAP i wygrywaj” 
Klauzula informacyjna PKO Leasing dot. przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu 
 
Klauzula informacyjna Współorganizatora jako administratora danych osobowych:  
PKO Leasing S.A. z siedzibą w Łodzi (93-281) przy al. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza 20 („Spółka”) 
informuje, że 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 (dalej odpowiednio: 
„dane osobowe” oraz „RODO”), jest administratorem danych osobowych osób, które w okresie trwania 
Konkursu posiadają aktywną umowę leasingową, do której wystawiona została polisa GAP lub wyraziły 
zgody marketingowe wymagane Regulaminem.  
 
Spółka powołała inspektora ochrony danych osobowych, z którym możliwy jest kontakt pod poniższym 
adresem: Inspektor Ochrony Danych Osobowych, PKO Leasing S.A. al. Marszałka Edwarda Śmigłego-
Rydza 20, Łódź (93-281), adres e-mail: iod@pkoleasing.pl.  
 
Podstawą prawną przetwarzania danych na potrzeby Konkursu może lub mogą być:  

1) zgoda – tj. dobrowolnie wyrażona przez Państwo zgoda na przetwarzanie danych, o której mowa 
w Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO  
Mogą Państwo cofnąć zgodę w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; odmowa wyrażenia 
zgody lub jej wycofanie spowoduje, że Spółka nie będzie mogła przetwarzać Państwa danych w 
celach wskazanych w zgodzie. 

2) uzasadnione wymogi administratora – tj. realizacja prawnie uzasadnionych interesów Spółki, o 
której mowa w Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.  

 
Bazując na powyższych legalnych podstawach przetwarzania danych, Spółka przetwarza lub może 
przetwarzać Państwa dane w następujących celach:  

1) w celu weryfikacji możliwości zaproszenia Państwa do udziału w Konkursie- – na podstawie 
uzasadnionych wymogów administratora 

2) w celu przekazania zaproszenia do udziału w Konkursie- na podstawie zgody 
3) w celu marketingu produktów i usług Spółki (obejmujących w szczególności usługi finansowania, 

a także usługi z zakresu pośrednictwa ubezpieczeniowego), w tym w niektórych przypadkach 
poprzedzonego zbudowaniem Państwa profilu i jego analizy przez Spółkę, w okresie trwania 
relacji wynikającej z umów zawartych ze Spółką – na podstawie uzasadnionych wymogów 
administratora, a po ich zakończeniu- w przypadku wyrażenia przez Państwa stosownej zgody. 

4) w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami związanych bezpośrednio lub pośrednio 
z Konkursem – na podstawie uzasadnionych wymogów administratora, 

 
Okres przetwarzania pozyskanych danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich 
przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez dłuższy z następujących 
terminów:  
1) przez czas, w którym przepisy prawa nakazują lub umożliwiają przechowanie danych, albo  
2) przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest 
dysponowanie danymi.  
 
Pozyskane od Państwa dane osobowe mogą być w ramach ich przetwarzania w celach wskazanych 
powyżej – ujawnione innym niż Spółka podmiotom, tj. podmiotom świadczącym usługi na rzecz Spółki np. 
dostawcom usług IT lub operacyjnych (w tym operatorom zaangażowanym w obsługę Konkursu), 
audytorom, doradcom, a ponadto podmiotom, które są uprawnione do uzyskania informacji na podstawie 
przepisów prawa.  
 
Przystępując do Konkursu podają Państwo dobrowolnie swoje dane niezbędne do udziału w Konkursie, 
na zasadach opisanych w Regulaminie Konkursu. Konsekwencje odmowy podania danych, w tym w 
szczególności brak możliwości udziału w Konkursie lub dostarczenia nagrody do laureata, określa 
Regulamin Konkursu. Żądanie usunięcia danych osobowych przez Uczestnika jest równoznaczne z jego 
rezygnacją z udziału w Konkursie.  



Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób wyłącznie zautomatyzowany. W przypadkach i na 
zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych mają Państwo prawo do uzyskania 
dostępu do swoich danych, ich sprostowania lub usunięcia, ograniczenia przetwarzania swoich danych, 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na postawie prawnej w postaci 
uzasadnionych wymogów administratora, a także przenoszenia danych osobowych. Niezależnie od 
powyższego przysługuje Państwu także prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego 
(Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), wskazanego w aktualnie obowiązującej ustawie regulującej 
zasady ochrony danych osobowych.  
 
Informujemy, że może także zaistnieć konieczność przekazania Państwa danych osobowych poza 

Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), wobec potencjalnej możliwości prowadzenia tam działalności przez 

niektórych z naszych dostawców lub audytorów będących odbiorcami danych. W każdym takim wypadku, 

przed przekazaniem danych zadbamy jednak, aby w ramach zapewnienia bezpieczeństwa danych nasi 

dostawcy lub audytorzy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych poprzez 

zobowiązanie tych podmiotów do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję 

Europejską oraz potwierdzenie występowania skutecznych mechanizmów egzekwowania ochrony danych, 

wymaganej przez prawo Unii Europejskiej. Mają Państwo prawo żądać od nas przekazania kopii 

odpowiednich zabezpieczeń (środków ochrony), jakie stosujemy w związku z przekazywaniem Państwa 

danych poza EOG, kierując swoje zapytanie na w/w adres Inspektora Ochrony Danych. 


