
 

REGULAMIN KONKURSU 

„Wygraj praktyki w Banku Pekao S.A.”  

(dalej „Regulamin”) 

 

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Organizatorem Konkursu „Wygraj praktyki w Banku Pekao S.A”, zwanego dalej „Konkursem”, jest 

Bank Polska Kasa Opieki  S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57 wpisany pod numerem 

KRS: 0000014843 do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. 

Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 526-00-06-841; 

wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 262 470 034 złotych, według stanu na dzień 28 

grudnia 2012 r. zwany dalej „Organizatorem” lub „Bankiem”. 

2. Podmiotem przyrzekającym Nagrody w rozumieniu art. 919 oraz 921 kodeksu cywilnego jest Bank 

Polska Kasa Opieki  S.A. 

3. Regulamin Konkursu, zwany dalej „Regulaminem” wraz  z załącznikami nr  1  i 2   oraz broszura na 

temat aplikacji PeoPay, rozdawane będą wszystkim osobom zainteresowanym uczestnictwem w 

Konkursie.  

4. Konkurs trwa od 15 października do 30 listopada 2013r.  

5. Udział w Konkursie jest dobrowolny. 

6. Celem Konkursu jest upowszechnienie płatności mobilnych PeoPay wśród Klientów Banku, o statusie   

studentów uczelni wyższych.  

 

§ 2 UCZESTNICY  KONKURSU, PRZEBIEG KONKURSU  

 

1. W Konkursie mogą uczestniczyć Klienci Banku, osoby fizyczne, posiadające status studenta uczelni 

wyższej, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej (dalej „Uczestnicy”).  

2. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Banku Pekao S.A. oraz ich osoby bliskie. Przez osoby 

bliskie rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców, rodzeństwo 

małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, jak również znajdujące się pod opieką lub 

kuratelą 

3. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie przez Uczestnika jest : 

 a) złożenie  podpisanego oświadczenia  według  wzoru stanowiącego  załącznik  nr  2  do Regulaminu,  

b) przygotowanie w  formacie  Power point   i przesłanie pracy konkursowej dotyczącej Strategii 

Marketingowej nowego produktu Banku – aplikacji płatności mobilnych PeoPay według wytycznych 



znajdujących się w Załączniku nr 1. Wszystkie informacje na temat powyższej aplikacji znajdują się na 

stronie http://www.peopay.pl/  

c)  wysłanie wraz z pracą konkursową  danych osobowych określonych w  treści załącznika nr  1  do 

Regulaminu , które zostaną wykorzystane przez Bank w celu nawiązania  kontaktu z Laureatami   

Konkursu. Jednocześnie Bank informuje, że podanie  danych osobowych oraz wyrażenie przez  

Uczestnika zgody  na przetwarzanie danych  osobowych, przewidziane  w  treści załącznika nr  2  do 

regulaminu ,  jest dobrowolne,  lecz  niezbędne do realizacji celu  określonego w zdaniu  poprzednim .  

Prace konkursowe w formacie Power Point należy przesłać na adres mailowy: 

karierapelnazycia@pekao.com.pl z dopiskiem: Konkurs „Wygraj praktyki w Banku Pekao S.A”, 

 

§ 3 NAGRODY KONKURSOWE 

 

1. Laureaci Konkursu nabywają  prawo do odbycia  praktyki w Banku Pekao S.A w Programie UniStart 

oraz dodatkowo osoby  zajmujące  trzy  pierwsze miejsca otrzymają nagrodę rzeczową : 

a. Za zajęcie pierwszego miejsca telefon Galaxy S4 o wartości rynkowej 2299 PLN 

b. Za zajecie drugiego miejsca  telefon Galaxy S4 mini o wartości rynkowej 1599 PLN 

c. Za zajęcie trzeciego miejsca telefon Galaxy Trend o wartości rynkowej 599 PLN. 

2. Podatek od nagród rzeczowych w postaci telefonów zostanie zapłacony przez Bank. 

3. Celem praktyk w Programie Unistart jest umożliwienie studentom zdobycia doświadczenia zgodnie z 

ich profilem zainteresowań.  

4.  Podstawę prawną prowadzonych w Banku praktyk w ramach Programu UniStart stanowi ustawa z 

dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) 

5. Liczba miejsc na Praktykach w Programie UniStart to 7 miejsc 

6. Praktyki w Banku są bezpłatne 

7. Minimalny czas praktyki to 1 miesiąc  

8. Miejsce praktyk: Centrala Banku Pekao SA w Warszawie 

9. Laureatom spoza Warszawy, organizator zapewnia bezpłatne noclegi na czas trwania praktyk.  

10. Dojazd na praktyki oraz wyżywienie Laureat organizuje  we własnym zakresie i na własny koszt   

11. Praktyki w Banku Pekao S.A. mogą odbyć się w następujących jednostkach zgodnie z preferencjami 

Laureatów: 

a. Pion Bankowości Detalicznej, 

b. Pion Finansowy, 

c. Pion Zarządzania Ryzykiem, 

d. Pion Logistyki i Zaopatrzenia, 

e. Pion Zasobów Ludzkich, 

f. Pion Bankowości Korporacyjnej, Rynków i Bankowości Inwestycyjnej, 

g. Departament Badań i Rozwoju Zaangażowania Interesariuszy, 

h. Departament Zarządzania Marką Grupy. 



12. O wygranej Laureaci będą powiadamiani telefonicznie w terminie maksymalnym trzy tygodnie od 

zakończenia Konkursu. 

13. Nagrody zostaną przyznane Laureatom Konkursu, którzy spełnią warunki Konkursu opisane w §2  

 

  

§ 4 PRZEBIEG KONKURSU i WYDANIE NAGRÓD KONKURSOWYCH  

 

1. Wyboru laureatów konkursu dokona powołana przez Organizatora komisja (dalej „Komisja 

Konkursowa”), złożona z czterech przedstawicieli Organizatora. 

2. W skład Komisji Konkursowej wchodzą: 

 A)Przedstawiciel Biura Marketingu Klienta Detalicznego w Departamencie Klienta Detalicznego 

Organizatora 

 B) Przedstawiciel Departamentu Zarządzania Marką Grupy Organizatora 

 C) Przedstawiciel Departamentu Bankowości Elektronicznej Organizatora 

 D)Przedstawiciel Departament Rozwoju Zasobów Ludzkich Organizatora 

3. Spośród wszystkich Uczestników, który spełnią warunki opisane w §2  ust. 3 Regulaminu, Komisja 

Konkursowa uwzględniając innowacyjność pomysłu, estetykę pracy oraz uwzględnienie wszystkich 

elementów strategii marketingowej, dokona wyboru 7 ( słownie : siedmiu ) Laureatów, którzy będą 

uprawnieni do otrzymania nagrody  w  postaci praktyki opisanej  w  §3 ust. 1  

4. Organizator powiadomi Laureatów o wyborze ich prac i prawie do otrzymania nagrody poprzez 

nawiązanie połączenia z numerem telefonu wskazanym przez Uczestnika, w terminie maksymalnym trzy 

tygodnie od zakończenia Konkursu. 

5.  Laureaci zostaną zaproszeni przez Organizatora do  Centrali Banku w Warszawie, przy ul. Żwirki i Wigury 

31. na uroczyste wręczenie nagród oraz odbycia rozmów  dotyczących ustalenia szczegółów  ich 

uczestnictwa w Praktykach w Programie UniStart w terminie maksymalnym cztery tygodnie od 

zakończenia Konkursu,  

6.  Praktyki mogą zostać zaplanowane  do końca sierpnia 2014 roku i nie można ich przekazać innej osobie.  

7. Lista Laureatów zostanie zamieszczona na stronie internetowej Organizatora w terminie do 3 dni po 

poinformowaniu Uczestników.  

8. Nagrody rzeczowe w postaci telefonów, zostaną wręczone Laureatom podczas rozmów dotyczących 

uczestnictwa w praktykach w Programie UniStart w  Warszawie, przy ul. Żwirki i Wigury 31  

9. W przypadku, gdy liczba Laureatów będzie mniejsza niż liczba nagród, nagrody nie wykorzystane 

przechodzą na własność Organizatora. 

 

§ 5 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

 

1. Reklamacje dotyczące świadczenia przez Bank Obsługi lub produktów i usług Banku Klient może składać 

osobiście w  dowolnym  oddziale Banku lub pisemnie, na adres Centrali Banku. Reklamacje mogą być 



również zgłaszane do Banku faksem, telefonicznie za pośrednictwem Infolinii Banku lub Doradcy 

Bankowego lub za pośrednictwem bankowej usługi telekomunikacyjnej Pekao24. Dane adresowe Centrali 

Banku i Oddziałów Banku oraz numery telefonów i faksów, pod którymi można składać reklamacje są 

dostępne na stronie internetowej Banku www.pekao.com.pl. Bank może zażądać pisemnego 

potwierdzenia reklamacji składanych w innej formie niż pisemna.  

2. Bank potwierdza przyjęcie reklamacji pisemnie, na adres wskazany przez Klienta do korespondencji lub w 

inny sposób uzgodniony z Klientem.  

3. Bank rozpatruje zgłoszone reklamacje niezwłocznie po ich wpływie, w terminie nie dłuższym niż 30 dni 

kalendarzowych od daty ich otrzymania z zastrzeżeniem ust. 4 

4. W przypadku uzasadnionej niemożności udzielenia odpowiedzi w terminie określonym w ust. 3, Bank 

przekazuję Klientowi informację o przyczynach opóźnienia, okolicznościach, które muszą zostać ustalone 

oraz o przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi. Termin ten nie powinien przekroczyć 90 dni od 

dnia otrzymania reklamacji. 

5. Odpowiedzi na złożoną reklamację Bank udziela w formie pisemnej na adres do korespondencji lub innej 

formie, uzgodnionej z Klientem. 

6. Klient może się zwrócić o pomoc do Miejskich i Powiatowych Rzeczników Praw Konsumenta. 

7. Bank podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. 

8. Klientowi przysługuje prawo pozasądowego rozstrzygania sporów wynikłych na tle stosowania Umowy 

poprzez wszczęcie postępowania przed Arbitrem Bankowym, z zastrzeżeniem, że przedmiotem 

postępowania mogą być wyłącznie spory w zakresie roszczeń pieniężnych z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania przez Bank czynności bankowych lub innych, których wartość przedmiotu sporu 

nie jest wyższa niż kwota  8.000. Zł. Procedurę postępowania przed Arbitrem Bankowym reguluje 

Regulamin Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego dostępny na stronie internetowej Związku Banków 

Polskich ( www).  

 

 

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Stosownie do treści art 921 § 3 kodeksu cywilnego, Organizator z chwilą wydania Laureatowi Nagrody 

Konkursowej, nabywa, z mocy prawa, egzemplarze nagrodzonych prac konkursowych oraz autorskie prawa 

majątkowe do nagrodzonych prac, w zakresie korzystania z nich, rozpowszechniania i pobierania 

wynagrodzenia na następujących polach eksploatacji: utrwalanie dowolną techniką, w tym technika 

drukarską, zwielokrotnienie, rozpowszechnianie w sieci Internet, publiczne wystawienie, emitowanie, 

reemiotowanie, nadawanie techniką naziemną oraz kablową, wykorzystanie w całości lub w części w 

reklamach Organizatora oraz jego usług. Nabycie praw obejmuje również prawo do wykonywania praw 

zależnych w stosunku do prac w tym do dokonywania modyfikacji i ich rozpowszechniania  

 

 



 

 

Załącznik nr 1 Zasady przygotowania pracy konkursowej 

 

 

Temat: Strategia marketingowa aplikacji Płatności Mobilnych PeoPay 

Format pracy: Prezentacja w Power Point 

Objętość pracy:  nie więcej niż 10 slajdów (na ostatnim slajdzie powinny znaleźć się dane osobowe 

Autora- imię i nazwisko, adres korespondencyjny, telefon kontaktowy) 

 

 

Elementy strategii marketingowej  

 

Kryterium oceny 

 

% znaczenie w ogólnej ocenie 

Analiza konkurencji 

 

 

10 % 

Określenie grupy docelowej/grup docelowych oraz jej 

/ ich potrzeb 

 

20 % 

Pozycjonowanie i wizerunek marki (sposób w jaki 

PeoPay będzie zaspokajać potrzeby i czym ma się 

wyróżniać w stosunku do oferty konkurencji) 

 

 

35 % 

Propozycje kanałów akcji  promujących aplikację 

płatności mobilnych PeoPay oraz narzędzi jakie 

zostaną wykorzystane do komunikacji z Klientem 

 

 

20 % 

 

Propozycje sposobów pomiaru efektywności strategii 

 

 

10 % 

 

Zakładany cel oraz budżet na realizację strategii  

 

 

5 % 

 

Czas trwania  

 

 

 



Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu „Wygraj praktyki w Banku Pekao S.A.” 

 

 

 
OŚWIADCZENIE 

 
Oświadczam że zapoznałem się z regulaminem Konkursu „Wygraj praktyki w Banku 

Pekao S.A.” oraz przekazaną mi Informacją Administratora Danych. Wyrażam zgodę na 

przetwarzanie moich danych osobowych w celu nawiązania kontaktu  z  Laureatami 

Konkursu   „Wygraj praktyki w Banku Pekao S.A., zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.), 

 

 

        ……………………………………….. 

       Imię i nazwisko-czytelny podpis 

 

 

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH  
PRZY ZBIERANIU DANYCH OD OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZ Ą 

 
Bank Polska Kasa Opieki S.A. (Bank) z siedzibą w Warszawie przy ulicy Grzybowskiej 53/57, wpisany pod numerem KRS: 
0000014843 do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; podlegającym nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego; NIP: 526-00-06-841, 
uprzejmie informuje, że jest administratorem danych osobowych klientów, potencjalnych klientów i kontrahentów, które są 
przetwarzane przez Bank w celu realizowania czynności bankowych i innych czynności stanowiących przedmiot działalności 
Banku oraz w celu wypełnienia usprawiedliwionych potrzeb Banku, wynikających z przepisów prawa, za które uważa się w 
szczególności: marketing dotyczący własnych produktów i usług oraz dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej 
działalności gospodarczej. 
Bank informuje, że dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.  
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak dane te są potrzebne do prawidłowego wykonania czynności bankowej 
lub realizacji zawartej umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przepisami wewnętrznymi Banku. 
Osoby, których dane są przetwarzane mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 
Bank informuje ponadto, że w związku z dokonywaniem międzynarodowych transferów pieniężnych za pośrednictwem 
Stowarzyszenia na Rzecz Międzynarodowej Telekomunikacji Finansowej (SWIFT), dostęp do danych osobowych 
uczestników tych transakcji może mieć administracja rządowa Stanów Zjednoczonych. Władze amerykańskie zobowiązały 
się do wykorzystywania danych osobowych pozyskiwanych ze SWIFT, wyłącznie w celu walki z terroryzmem, 
z poszanowaniem gwarancji przewidzianych przez europejski system ochrony danych osobowych wyrażony w Dyrektywie 
95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie 
przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych. 
Podstawa prawna: art. 24 ust.1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych -Dz. U. z 2002 r. Nr 101, 
poz. 926 z późn. zm.    
Bank Polska Kasa Opieki S.A. 

 

Potwierdzam zapoznanie się z powyższą Informacją Administratora Danych 

 

……………………………………….. 
       Imię i nazwisko-czytelny podpis 


