
Regulamin konkursu „SuperStronaSKOK” 
 

I. Organizator 
Organizatorem konkursu „SuperStronaSKOK” („Konkurs”) jest Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-
Kredytowa z siedzibą w Sopocie („Organizator”). Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 
Niniejszy regulamin Konkursu stanowi podstawę jego organizacji, a także określa prawa i obowiązki jego 
Uczestników. 
 

II. Uczestnicy Konkursu 
1. Uczestnikiem Konkursu może być każda Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa posiadająca swoją 

stronę internetową („Uczestnik”). 
2. Kasy, które nie mają własnej strony internetowej, mogą wystąpić o pomoc w jej zaprojektowaniu i realizacji 

lub wnioskować o przedstawienie innych rozwiązań problemu do Organizatora tak, aby w kolejnej edycji 
mogły wziąć udział jako pełnoprawny uczestnik Konkursu. 

 
III. Warunki uczestnictwa 

1. Pierwsza edycja Konkursu odbywać się będzie w terminie od dnia 1.10.2020 r. do dnia 30.05.2021 
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest spełnienie łącznie następujących warunków: 

1) akceptacja przez Uczestnika Konkursu treści niniejszego regulaminu, 
2) dokonanie zgłoszenia poprzez załączony formularz strony internetowej Uczestnika, przesyłając je na 

adres: rzecznik@skok.pl w terminie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, 
3) posiadanie przez Uczestnika – co najmniej od przystąpienia do Konkursu do jego rozstrzygnięcia – 

własnej strony internetowej, dotyczącej działalności Uczestnika. 
3. Dokonanie czynności oraz spełnienie warunków określonych w ust. 2, w dowolnej kolejności, w okresie 

trwania Konkursu, oznacza zgłoszenie się do Konkursu („Zgłoszenie”). 
4. Terminy odbywania się oraz dokonywania Zgłoszeń na kolejne edycje Konkursu będą każdorazowo 

ogłaszane przez Organizatora, w sposób zapewniający ich prawidłową organizację zgodnie z Regulaminem. 
5. Każdy Uczestnik może dokonać tylko jednego Zgłoszenia w danej edycji Konkursu. 
6. Regulamin Konkursu, formularz zgłoszeniowy oraz dodatkowe informacje dotyczące Konkursu dostępne są 

na stronie www.skok.pl. 
 

IV. Przebieg Konkursu 
1. W celu wyłonienia zwycięzcy Konkursu oraz w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu, 

Organizator w terminie, o którym mowa w pkt III. ust. 1 Regulaminu powoła komisję konkursową („Komisja 
Konkursowa”) składającą się z przedstawicieli Organizatora, która dokona wyboru najlepszej strony 
internetowej spośród witryn Uczestników, biorących udział w Konkursie. 

2. Komisja w terminie 14 dni po upływie terminu, o którym mowa w pkt III ust. 1 Regulaminu, wybierze 
zwycięskie Zgłoszenie kierując się wyłącznie własnym uznaniem, uwzględniając następujące elementy, 
podlegające ocenie: 

1) ogólny wygląd strony internetowej Uczestnika, jej walory graficzne, przejrzystość, poziom merytoryczny, 
układ strony i merytoryczny poziom prezentowanych treści; 

2) dostępność strony głównej (startowej), podstrony typu aktualności (lub innej zawierającej tekst + 
zdjęcia), podstrony typu kontakt oraz dostępność podstrony zwierającej formularze, druki, umowy itp. 
niezbędne do obsługi członków Uczestników on-line;    

3) walory zastosowanych środków reklamowych – grafika, hasła, pomysły reklamowe i promocyjne; 
4) wykorzystanie tradycji i historii polskiego ruchu i organizacji samopomocy finansowej; 
5) obecność i ekspozycja na stronie (jej formy) doświadczeń i aktualnej sytuacji w światowym ruchu unii 

kredytowych;  
6) uwzględnianie spółdzielczego charakteru SKOK-ów. 

 
V. Wyłonienie Zwycięzcy, przyznanie nagrody oraz wyróżnień 

1. W Konkursie nagrodzony zostanie 1 (jeden) Uczestnik, którego Zgłoszenie zostanie przez Komisję 
Konkursową ocenione najwyżej („Zwycięzca”). 

2. Zwycięzca otrzymuje tytuł „SuperStronaSKOK” oraz nagrodę finansową w wysokości 10 000,00 zł (słownie: 
dziesięć tysięcy złotych), ufundowaną przez Organizatora, z przeznaczeniem na dalszy rozwój, wzbogacanie 
funkcjonalności i udoskonalanie działania strony internetowej Zwycięzcy. 
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3. Szczegółowy termin i sposób przekazania nagrody Zwycięzcy zostanie ustalony ze Zwycięzcą w trybie 
indywidualnym. 

4. Oprócz nagrody głównej, Komisja Konkursowa może przyznać nie więcej niż 3 (trzy) wyróżnienia specjalne 
dla Uczestników, z zaznaczeniem tej zalety/cechy, która stała się podstawą przyznania danego wyróżnienia. 

5. Jeden Uczestnik może otrzymać więcej niż jedno z przyznawanych przez Komisję Konkursową wyróżnień. 
6. Wyłonienie Zwycięzcy Konkursu oraz przyznanie wyróżnień specjalnych nastąpi w terminie do  dni 

roboczych po zakończeniu Konkursu. Lista obejmująca Zwycięzcę Konkursu oraz Uczestników 
wyróżnionych, zostanie umieszczona na stronie Organizatora w ciągu 7 dni roboczych od dnia wyłonienia 
Zwycięzcy i Uczestników wyróżnionych.  

 
VI. Kolejne edycje Konkursu 

1. Tytuł „SuperStronaSKOK” nadawany będzie, wraz z przyznaniem nagrody za jego zdobycie, cyklicznie w 
kolejnych edycjach Konkursu. 

2. Tytuł wraz z nagrodą za jego zdobycie, wręczane będą – począwszy od 2021 r. – co roku, na Krajowej 
Konferencji Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych, a okresem ocenianym w kolejnych edycjach 
Konkursu przez Komisję Konkursową będzie czas funkcjonowania stron internetowych Kas między kolejnymi 
Krajowymi Konferencjami.  

3. Nie dotyczy to pierwszej edycji Konkursu.  
 

VII. Reklamacje  
1. Prawo do składania reklamacji przysługuje każdemu Uczestnikowi Konkursu.  
2. Reklamacje dotyczące Konkursu, powinna być złożona z informacją, iż dotyczy ona Konkursu 

„SuperStronaSKOK”, pisemnie na adres siedziby Organizatora lub mailowo na adres: rzecznik@skok.pl.  
3. Reklamacje rozpatruje Organizator w terminie 14 dni od ich otrzymania. W przypadku, gdy reklamacja 

wymaga uzupełnienia – Organizator zwróci się do Uczestnika z prośbą o jej uzupełnienie i poinformuje o 
nowym czasie jej rozpatrzenia. 

4. Postępowanie reklamacyjne nie wyłącza innych praw Uczestnika przysługujących mu w oparciu o przepisy 
prawa. 

 
VIII. Dane osobowe  

1. Dane osobowe przedstawicieli i pracowników Uczestnika, którzy składać będą Zgłoszenia, będą 
przetwarzane przez Organizatora dla celów organizacji Konkursu, na podstawie wyrażonej przez nich zgody. 
W powyższym zakresie Organizator występuje w charakterze administratora ich danych osobowych.  

2. Uczestnik może skontaktować się z wyznaczonym przez Organizatora inspektorem ochrony danych pod 
adresem korespondencyjnym Organizatora oraz pod adresem email iod@skok.pl.  

3. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady 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.  

4. Dane osobowe przedstawicieli i pracowników Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora przez 
okres niezbędny do organizacji i rozstrzygnięcia Konkursu, okres obowiązkowego przechowywania 
dokumentacji podatkowej i rachunkowej, wynikającego z odrębnych przepisów oraz przedawnienia 
ewentualnych roszczeń Uczestników związanych z Konkursem. 

5. Dane osobowe przedstawicieli i pracowników Uczestników nie będą udostępniane ani powierzane do 
przetwarzania.  

6. W związku z przetwarzaniem danych przez Organizatora, przedstawicielom lub pracownikom Uczestnika 
przysługują następujące uprawnienia:  
1) dostępu do przetwarzanych danych, sprostowania danych, które są nieprawidłowe lub uzupełnienia 

niekompletnych danych;  
2) cofnięcia zgody na przetwarzanie, przy czym przetwarzanie danych będzie legalne do czasu wycofania 

zgody, a cofnięcie zgody powoduje brak możliwości dalszego udziału w Konkursie; 
3) żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w przepisach prawa;  
4) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w ramach realizacji prawnie usprawiedliwionego 

interesu administratora danych;  
5) przeniesienia danych do innego administratora danych;  
6) wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;  
7) usunięcia danych osobowych.  



 
IX. Postanowienia końcowe 

1. Uczestnicy Konkursu działający sprzecznie z postanowieniami Regulaminu, przepisami prawa, zasadami 
współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami, mogą na podstawie decyzji Organizatora zostać 
zdyskwalifikowani, w tym może w stosunku do nich zostać podjęta decyzja Organizatora o utracie prawa do 
nagrody lub wykluczenia z uczestnictwa w Konkursie. W takim przypadku Organizator może wytypować w 
miejsce Uczestnika innego Zwycięzcę, na podstawie kryteriów określonych w Regulaminie.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji czy Uczestnicy postępują w sposób zgodny z Regulaminem, 
w tym z ust. 1 powyżej. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika m.in. złożenia określonych 
oświadczeń, wyjaśnień, podania określonych danych lub przedłożenia wskazanych dokumentów. Brak 
współpracy Uczestnika w powyższym zakresie uprawnia Organizatora do podjęcia decyzji o utracie prawa 
do nagrody lub wykluczenia z uczestnictwa w Konkursie. W takim przypadku Organizator może wytypować 
w miejsce Uczestnika innego Zwycięzcę, na podstawie kryteriów określonych w Regulaminie.  

3. Informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłanej 
na adres: rzecznik@skok.pl oraz telefonicznie, kontaktując się z ustanowionym przez Organizatora 
opiekunem Konkursu – Joanną Szulc. 

4. Wszelkie roszczenia Uczestników będą rozpatrywane przez Organizatora. 
5. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na www.skok.pl. 
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