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REGULAMIN KONKURSU „UŁÓŻ HASŁO”  
11.09.2020 

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem Konkursu „Ułóż hasło” zwanego dalej „Konkursem” oraz fundatorem nagród jest 

PBS Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie, (kod: 81-812), ul. Junaków 2, wpisaną do Rejestru 

Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-

Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 

0000189170, zwana dalej „Organizatorem” lub „PBS”. 

2. Regulamin stanowi podstawę Konkursu, określa zasady Konkursu oraz prawa i obowiązki jego 

uczestników. 

3. Regulamin wchodzi w życie z momentem rozpoczęcia badania „Zwyczaje płatnicze w Polsce w 

2020 r.”. 

§ 2. Uczestnictwo w konkursie 

1. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne. 

2. Uczestnikiem Konkursu może być każdy uczestnik badania „Zwyczaje płatnicze w Polsce w 2020 

r.”, który wypełnił dzienniczek płatności. Badanie „Zwyczaje płatnicze w Polsce w 2020 r.” składa 

się z ankiety głównej (wypełnianej przez ankietera w domu uczestnika badania) oraz dzienniczka 

płatności, które uczestnik badania wypełnia samodzielnie zgodnie z instrukcją przez 3 kolejne dni 

po przeprowadzeniu ankiety głównej. W konkursie może uczestniczyć tylko uczestnik badania, 

który wypełnił w sposób kompletny dzienniczek płatności i otrzymał od PBS potwierdzenie 

otrzymania wypełnionego dzienniczka płatności. Dzienniczek płatności można wypełniać w 

sposób tradycyjny (na formularzu papierowym) lub elektroniczny (każdy uczestnik otrzyma 

indywidualny link internetowy pod którym będzie mógł wypełniać dzienniczek). 

3. Uczestnikiem Konkursu nie mogą być pracownicy i współpracownicy Organizatora. 

4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu 

w całości. 

5. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa żądania 

wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby. 

§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie 

1. Konkurs polega na ułożeniu hasła, w którym w jak najbardziej pomysłowy sposób będą 

powiązane ze sobą dwa wskazane przez Organizatora słowa (Hasło). Możliwe jest użycie odmian 

tych słów.  

Słowa, z których należy ułożyć hasło to „KORZYŚCI” i „OSZCZĘDZANIE”. 

2. Słowa te będą również przekazane SMSem uczestnikom badania, którzy wypełnią dzienniczek 

płatności oraz  umieszczone na stronie internetowej https://pbs.pl/badanie-NBP/. Konkurs 

odbędzie się w miesiącach wrzesień-grudzień 2020 r.. 

3. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedno hasło oraz zdobyć tylko jedną nagrodę w Konkursie.  

4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przekazanie PBS numeru telefonu komórkowego 

uczestnika oraz danych potrzebnych do rozliczenia podatkowego (imię, nazwisko, adres 

zamieszkania, dane urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania). 

5. Uczestnicy będą mieli możliwość przekazania swojego hasła Organizatorowi SMSem lub poprzez 

formularz internetowy zamieszczony na końcu dzienniczka płatności w wersji elektronicznej lub 

bezpośrednio ankieterowi podczas wizyty, podczas której ankieter będzie odbierał dzienniczek 

w wersji papierowej..  

6. Konkurs wygrywają uczestnicy, którzy ułożą najlepsze zdaniem Komisji Konkursowej hasła. 

7. Nagrody wygrywa dziesięciu uczestników Konkursu. W sytuacji, gdy liczba zgłoszonych haseł jest 

niższa niż dziesięć wygrywają tylko Ci uczestnicy, którzy zgłosili hasło .  

8. Nad przebiegiem oraz wyłonieniem zwycięzców Konkursu i podziałem nagród czuwa 

trzyosobowa Komisja Konkursowa wybrana przez Organizatora spośród jego pracowników. 

9. Komisja Konkursowa wyłoni Zwycięzców Konkursu do 30 listopada 2020 r. 

https://pbs.pl/badanie-NBP/
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10. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej https://pbs.pl/badanie-NBP/. 1 

grudnia 2020r. Podane zostaną imiona zwycięzców oraz ułożone przez nich hasła. Dodatkowo 

zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej telefonicznie. Organizator podejmie w tym celu 

trzy próby połączenia telefonicznego, po jednej w trzech kolejnych dniach roboczych od dnia 

ogłoszenia wyników. W przypadku nieodebrania telefonu przez zwycięzcę za żadną próbą 

nawiązania połączenia, nagroda przepada w ciągu 30 dni od zamieszczenia wyników przez 

Organizatora na stronie internetowej.  

 

§ 4. Nagrody 

1. Za ułożenie najbardziej pomysłowego Hasła uczestnik otrzyma Nagrodę pieniężną w wysokości 

500 zł.  

2. Od nagrody, o której mowa w ust. 1 powyżej nie zostanie potrącony podatek. Zgodnie z 

obowiązującym prawem kwoty do 2000 zł nie zostaną obciążone podatkiem. 

3. Nagroda zostanie przekazana przelewem na wskazane przez zwycięzcę jego konto bankowe, a 

w przypadku jego niewskazania zostanie wysłana przekazem pocztowym. 

4. Każdy Zwycięzca konkursu wyraża zgodę na umieszczenie jego imienia i nazwiska oraz 

wymyślonego w danym cyklu hasła na stronie internetowej https://pbs.pl/badanie-NBP/. 

§ 5. Ochrona danych osobowych 

1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, 

wyłonienia Zwycięzców i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody. 

2. Poprzez wzięcie udziału w Konkursie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych 

osobowych w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu  i wyłonienia zwycięzców. 

3. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi 

w ustawie z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. 2018 r., poz. 

1000). 

4. Administratorem danych osobowych jest PBS Sp. z o.o. w Sopocie. 

5. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, a dane te są 

podawane dobrowolnie. 

§ 6. Postanowienia końcowe: 

1. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej https://pbs.pl/badanie-NBP/.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie w trakcie 

trwania badania „Zwyczaje płatnicze w Polsce w 2020 r.” 

3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowane zostaną przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

 

Organizator 
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