
REGULAMIN KONKURSU 
 

„Black Friday” 
 

ogłoszony dnia 23.11.2022 roku 
 

§ 1. DEFINICJE 
 

1. „Organizator” i „Fundator Nagród” - PKO Leasing Spółka Akcyjna, 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, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 
0000022886, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 347.855.660,-zł (wpłacony w całości), 
NIP: 725-17-35-694, REGON:  472191767, która jednocześnie oświadcza, iż posiada status dużego 
przedsiębiorcy w rozumieniu Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym 
opóźnieniom w transakcjach handlowych. 

2. „Konkurs” – konkurs, którego zasady opisano w niniejszym Regulaminie, pod nazwą „Black 

Friday”, prowadzony przy wykorzystaniu serwisu internetowego www.webankieta.pl/ (zwanej 

dalej “Webankieta”).  

3. „Oświadczenie”  - oświadczenie Zwycięzcy do odbioru nagrody w konkursie, stanowiące załącznik 

nr 2 do niniejszego Regulaminu. 

4. „Uczestnik Konkursu” – Przedsiębiorca, który w okresie trwania konkursu zawarł umowę leasingu 

w procesie online, spełniający warunki uprawniające do uczestnictwa w Konkursie, opisane w 

Regulaminie w par. 2. 

5. „Zwycięzca” – Uczestnik, któremu przyznano nagrodę na zasadach opisanych w par. 4 pkt 1 

Regulaminu. 

6. „Nagroda” – Nagrodą w Konkursie jest wyłącznie przedmiot opisany w par. 3 pkt 1, bez możliwości 

wymiany na inny ekwiwalent. 

 
 

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA 
 

1. W Konkursie mogą uczestniczyć przedsiębiorcy zarejestrowani na terytorium RP.   
2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, przez których rozumie się zarówno 

osoby zatrudnione w ramach stosunku pracy, jak i osoby zatrudnione w ramach umów 
cywilnoprawnych przez Organizatora, w okresie trwania Konkursu. 

3. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest: 
a. Zawarcie z Organizatorem umowy leasingu w okresie trwania Konkursu, tj. 24 – 30.11.2022 r. 

w procesie online, tj. poprzez stronę internetową Partnerów PKOL lub w sklepach 
stacjonarnych tych Partnerów. Lista Partnerów została określona w załączniku nr 1 do 
Regulaminu oraz udostępniona na stronie https://www.pkoleasing.pl/lpk/black-friday/). 

b. wypełnienie quizu na stronie www.webankieta.pl, do którego link zostanie wysłany do 
Uczestnika Konkursu w terminie 7 dni od zakończenia okresu opisanego w pkt a.,  

c. podanie w ankiecie swoich danych osobowych, tj. imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, 
nazwa firmy, numer NIP. 

d. zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu oraz wyrażenie zgód dostępnych w ankiecie, 
e. udzielenie poprawnych odpowiedzi na pytania konkursowe, 
f. wyrażenie do dnia 5.12.2022 r. zgody marketingowej w Portalu Klienta na marketing 

elektroniczny PKO Leasing S.A., który będzie aktywny do dnia odebrania nagrody. 
4. Konkurs będzie realizowany w terminie od 24.11.2022 od godz. 00.00 do 30.11.2022  do godz. 23.59. 
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia lub inne nieprawidłowości w 

działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz strony 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. 

 

http://www.quizrowerowy.webankieta.pl/


§ 3. NAGRODA  
 

1. Nagrodą w Konkursie jest voucher o wartości 50 PLN do wykorzystania w sieci kin Multikino na seans 
dla dwóch osób. 

2. W Konkursie nagrodzonych zostanie 25 Uczestników. 
3. Zwycięzcom nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę lub inny ekwiwalent. 
4. Zwycięzcy mogą zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje im ekwiwalent pieniężny ani 

jakakolwiek inna nagroda. 
5. W przypadku Zwycięzcy będącego osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, 

Nagroda w Konkursie podlega opodatkowaniu zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym 
od osób fizycznych. Zwycięzcom Konkursu, którzy odbiorą nagrodę o której mowa w ust. 1 zostanie 
przyznana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 11,11% wartości otrzymanej Nagrody. 

6. Nagroda pieniężna, o której mowa w ust. 5 powyżej, stanowi równowartość podatku zryczałtowanego, 
który jest odprowadzany przez Organizatora pełniącego funkcję płatnika do urzędu skarbowego i nie 
podlega wypłacie Zwycięzcy Konkursu. 

7. W przypadku Zwycięzcy będącego spółką osobową lub spółką posiadającą osobowość prawną 
Nagroda stanowi przychód z działalności gospodarczej Zwycięzcy. Na Organizatorze nie spoczywają 
obowiązki płatnika. 

§ 4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD 
 

1. Nagrodę w Konkursie otrzyma 25 Uczestników, którzy w najkrótszym czasie udzielą wszystkich 
poprawnych odpowiedzi na pytania konkursowe. Każdemu z Uczestników zostanie zadana ta sama 
liczba pytań. Jeśli warunek udzielenia wszystkich poprawnych odpowiedzi na pytania konkursowe 
zostanie spełniony przez mniej niż 25 Uczestników, to wówczas Nagrodę Konkursową otrzyma 25 
Uczestników z największą  liczbą  poprawnych odpowiedzi, z uwzględnieniem ust. 2. 

2. W przypadku, w którym więcej niż jeden Uczestnik uzyska ten sam czas, kwalifikowany w kolejności do 
Nagrody jako najlepszy, wówczas Nagroda zostanie przyznana temu Uczestnikowi, który wziął udział w 
Konkursie jako pierwszy (Brany pod uwagę będzie czas rozpoczęcia odpowiedzi na pytania konkursowe 
na portalu www. webankieta.pl).  

3. W Konkursie można wziąć udział jeden raz. 
4. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagród za pośrednictwem 

wiadomości wysłanej na adres e-mail, podany w Webankieta przez Uczestnika, będącego Zwycięzcą, 
nie później niż w terminie 30 dni roboczych od daty zakończenia Konkursu. 

5. Nagrody zostaną wydane Zwycięzcom na koszt Organizatora i wysłane na wskazany przez Zwycięzcę 
adres e-mail. 

6. Lista Zwycięzców (nazwa / imię i pierwsza litera nazwiska) zostanie umieszczona na stronie www 
Organizatora, nie później niż w terminie 30 dni roboczych od daty zakończenia Konkursu. 

7. W celu przekazania Nagrody, Zwycięzca w ciągu 7 dni od daty otrzymania wiadomości o wygranej, jest 
zobowiązany przesłać w wiadomości zwrotnej potwierdzenie/wskazanie adresu e-mail do wysyłki 
Nagrody. 

8. W przypadku nie potwierdzenia/nie wskazania przez Zwycięzcę swojego adresu e-mail w terminie, 
wskazanym w pkt 7, Nagroda przepada.   

9. Nagroda zostanie przesłana na adres e-mail wskazany przez Zwycięzcę, nie później niż w terminie 30 
dni od daty potwierdzenia/wskazania przez zwycięzcę adresu e-mail. 

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody z przyczyn leżących 
po stronie Uczestnika, a w szczególności z powodu niepodania, podania błędnych danych, 
niepotwierdzenia adresu e-mail przez zwycięzcę (po otrzymanym e-mailu od Organizatora, o którym 
mowa w pkt. 4 powyżej) lub zmiany danych Uczestnika, o których Organizator nie został 
poinformowany. W takim przypadku Nagroda przepada. 

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przez Uczestnika przy 
rejestracji, w szczególności za zmianę jego danych osobowych, uniemożliwiające skontaktowanie się z 
Uczestnikiem, któremu przyznano Nagrodę. 

 
§ 5. REKLAMACJE 

 
1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu, Uczestnik może zgłaszać w formie e-mail na adres e-mail 

Organizatora: konkursy@pkoleasing.pl w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 7 
(siedmiu) dni od dnia zakończenia Konkursu. 

mailto:konkursy@pkoleasing.pl


2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie zostanie rozpatrzona. 
3. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres korespondencyjny Uczestnika 

składającego reklamację, oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być 
wysłana e-mailem, z tytułem “Black Friday”. 

4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni od jej otrzymania przez Organizatora. Pisemna 
odpowiedź na reklamację zostanie wysłana na podany przez Uczestnika adres korespondencyjny. 

 
 

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne 
obowiązujące przepisy prawa. 

2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą poddawane pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego 
właściwego miejscowo dla siedziby Organizatora. 

3. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie www.pkoleasing.pl oraz w siedzibie Organizatora.  
4. Udział w Konkursie jest dobrowolny. 

         
 
Klauzula informacyjna Organizatora 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 Uczestników Konkursu. 

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. 

Na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, Spółka przetwarza dane osób, które przystąpiły do Konkursu 

poprzez wypełnienie przesłanej ankiety. 

Podstawą prawną ich przetwarzania 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 

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

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

4) 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 celach wskazanych w zgodzie – na podstawie tej zgody. Bazując na wyrażonych przez Państwa 
zgodach marketingowych na Portalu Klienta, Organizator analizuje podstawy do przyznania 
Państwu prawa do Nagrody i komunikuje nabyte uprawnienia, zgodnie z niniejszym Regulaminem.  
 
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. 
 

http://www.pkoleasing.pl/
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2) w celu przestrzegania przepisów prawa np. rozliczeń podatkowych – na podstawie wymogów 
ustawowych, 

3) w celu obsługi Państwa udziału w Konkursie na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie, 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, 

5) w celu marketingu produktów i usług Spółki (obejmujących w szczególności promocję procesu 
zawierania leasingu online), 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. 

 

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. 

 

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, audytorom, doradcom, a ponadto podmiotom, które są uprawnione 

do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa.  

Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak zgody na wykorzystanie danych zgodnie z niniejszym 

Regulaminem może uniemożliwić udział w Konkursie lub uzyskanie Nagrody. Żądanie usunięcia danych 

osobowych przez Uczestnika w trakcie trwania Konkursu jest równoznaczne z jego rezygnacją z udziału w 

Konkursie. 

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. 
 
 
 


