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REGULAMIN KONKURSU 
„Przyjaciel BPS Leasing 2022” 

(zwany dalej: Regulaminem) 
 

§ 1 

Postanowienia ogólne 
 

1. Konkurs „Przyjaciel BPS Leasing 2022” (zwany dalej „Konkursem”) jest organizowany przez 

BPS Leasing S.A. z siedzibą w Warszawie (00- 844 Warszawa) przy ul. Grzybowskiej 87, 

działającą na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000368784, nr NIP: 5272640207, REGON: 

142641281, o kapitale zakładowym 2.000.001 zł w całości opłaconym (zwaną dalej „Spółką”). 

2. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne będące pracownikami (zwani dalej 

„Uczestnikami”) Banku Spółdzielczego (zwany dalej „Bankiem”), z którym Spółka podpisała 

umowę o współpracy w zakresie pośrednictwa w sprzedaży leasingu / umowę o świadczeniu 

usług doradztwa w zakresie możliwości zawierania umów leasingu z klientami Banku lub 

każdą inną umowę w zakresie pośrednictwa w sprzedaży leasingu (dalej „Umowa 

Współpracy”). 

3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest pozyskanie przez Uczestnika, we własnym 

zakresie, zgody Banku na przystąpienie do  Konkursu oraz zgłoszenie się do Konkursu.  

4. Uczestnik dokonuje zgłoszenia do Konkursu na adres poczty elektronicznej: 

konkurs@bpsleasing.pl, podając imię, nazwisko oraz stanowisko i nazwę Banku 

Spółdzielczego – pracodawcy, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu, podając 

w tytule e-maila: Zgłoszenie. Wysłanie zgłoszenia jest traktowane przez BPS Leasing jak 

potwierdzenie pozyskania przez Uczestnika, zgody o której mowa w ust.3 powyżej. Na adres, 

z którego zostało wysłane Zgłoszenie, zostanie przesłana informacja o ewentualnym zdobyciu 

nagrody w Konkursie, a także inne informacje dotyczące Konkursu, z zastrzeżeniem § 5 ust.1. 

Regulaminu. 

5. Zgłoszenie, o którym mowa w ust.4 powyżej należy wysłać najpóźniej przed pierwszym 

zgłoszeniem transakcji, o którym mowa w § 3 ust. 3 

6. Uczestnik dokonując zgłoszenia potwierdza, że zapoznał się i akceptuje treść Regulaminu 

Konkursu, że uzyskał zgodę Banku, o której mowa w ust.3 powyżej, oraz że wyraża zgodę na 

udział w ceremonii przydziału nagród i publikację wyników Konkursu, a także imienia  

i nazwiska w serwisach internetowych: bpsleasing.pl; mojbank.pl; bs.net.pl, Intranet Grupy 

BPS oraz na Facebooku (profil Banku BPS) i LinkedIn (profil Spółki).   

7. Konkurs prowadzony jest za pośrednictwem Departamentu Sprzedaży i Marketingu Spółki.  

8. W skład Komisji konkursowej rozpatrującej reklamacje oraz dokonującej przydziału nagród 

wchodzą: 

- Wiceprezes Zarządu Spółki jako Przewodniczący, 
- Dyrektor Departamentu Sprzedaży i Marketingu oraz 
- Dyrektor Departamentu Operacyjnego – jako Członkowie. 

9. Definicje dodatkowe: 

1) Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą 
prawną a posiadająca zdolność prawną, prowadząca w kraju działalność gospodarczą 
(w tym działalność rolniczą objętą wpisem do CEIDG) albo osoba niebędąca 
przedsiębiorcą,  

2) Korzystający – Klient, z którym zawarta została przez Spółkę Umowa Leasingu, wskutek 
działań podjętych przez Uczestnika, w ramach Umowy Współpracy,  

mailto:konkurs@bpsleasing.pl
https://www.bpsleasing.pl/
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3) Portal Doradcy -  narzędzie Spółki udostępnione pracownikom Banku wspomagające 
sprzedaż leasingu przez Bank 

4) Umowa Leasingu – umowa podpisana przez Spółkę z danym Klientem, wobec którego 
zostały podjęte przez Uczestnika, w ramach Umowy Współpracy, działania prowadzące 
do zawarcia z Klientem Umowy Leasingu  i zaliczana wyłącznie do bilansu i na ryzyko 
Spółki, obejmująca wyłącznie środki trwałe podlegające amortyzacji, z wyłączeniem 
wartości niematerialnych i prawnych oraz nieruchomości/lokali,  

5) Wartość Transakcji – wartość netto Przedmiotu Leasingu (bez podatku VAT) 
pomniejszona o wartość Opłaty Wstępnej/Opłaty Okresowej 0 (bez podatku VAT),    

6) Wydanie Przedmiotu Leasingu – wydanie Klientowi przedmiotu oddanego do 
korzystania zgodnie z Umową Leasingu. 

§ 2 

Nagrody w Konkursie 

1. Nagrodą do wygrania w Konkursie jest nagroda pieniężna w wysokości 10 000,00 zł ( słownie: 

dziesięć tysięcy złotych 00/100) brutto, z zastrzeżeniem § 7 ust.4. 

2. Łączna wartość nagród w Konkursie wynosi 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 

00/100) brutto. 

 

§ 3 

Czas trwania Konkursu 

1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 01 lutego 2022 r. i kończy się w dniu 31 grudnia 2022 r.  

2. Rozstrzygnięcie Konkursu i przydział nagród nastąpi w terminie do 20 stycznia 2023 r., a ich 

wypłata nastąpi najpóźniej w terminie do 31 stycznia 2023 r. 

 

§ 4 

Zasady i przebieg Konkursu 

1. W Konkursie uczestniczą wyłącznie zgłoszenia transakcji dokonane przez Uczestników                         

w okresie od 1 lutego 2022  r. do 31 grudnia 2022 r.  włącznie, z zastrzeżeniem ust.2 poniżej.   

2. Konkurs dotyczy wyłącznie ofert wystawionych w okresie, o którym mowa w ust.1 powyżej, co 

do których Uczestnik (który dokonał wcześniejszego zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie) był 

osobą zgłaszającą Klienta do BPS Leasing S.A. lub osobą wystawiającą ofertę Klientowi,  

w wyniku których zostały zawarte Umowy Leasingu oraz dla których w okresie, o którym mowa 

w ust.1 powyżej nastąpiło Wydanie Przedmiotu Leasingu. 

3. Uczestnicy Konkursu zgłaszają transakcję, zgodnie z zawartymi Umowami pośrednictwa, przy 

czym przygotowanie przez Uczestnika oferty w Portalu Doradcy jest równoznaczne  

z dokonanym przez pracownika Banku zgłoszeniem i nie wymaga ponownego wysyłania 

zgłoszenia do BPS Leasing S.A.  

4. W Konkursie zostanie nagrodzonych pięć pierwszych miejsc, z zastrzeżeniem, że laureatami 

Konkursu mogą zostać Uczestnicy, którzy osiągną minimalną sumę  Wartości Transakcji  

w wysokości równej lub wyższej od 5.000.000,00 PLN (słownie: pięć milionów złotych 00/100) 

w ramach co najmniej 15 (piętnastu) Umów Leasingu.  

5. Kryterium przydziału kolejności miejsc w Konkursie będzie wysokość sumy Wartości 

Transakcji zgłoszonych przez Uczestnika do Konkursu transakcji.  

6. W Konkursie biorą udział także zgłoszenia transakcji dokonane przez Uczestnika w ramach 

organizowanych  przez Spółkę w 2022r. konkursów, w tym konkursu „Lider leasingu 2022” pod 

warunkiem prawidłowego zgłoszenia przez tego Uczestnika udziału we wszystkich 

konkursach.  

 

 

 

 



                                                                                                                                  3 
 

§ 5 

Dane osobowe Uczestników Konkursu. 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest BPS Leasing S.A. z siedzibą 

w Warszawie, (00-844) ul. Grzybowska 87, KRS nr 368784. 

2. Przetwarzane będą dane osobowe podane w zgłoszeniu udziału w konkursie: imię, nazwisko 

oraz stanowisko i nazwa pracodawcy Uczestnika a także numer rachunku bankowego oraz 

wizerunek Uczestnika. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu 

administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia nr 2016/679 z 27.04.2016 r., dalej jako:  

„RODO”) polegającego na: 
a) przeprowadzeniu konkursu i nagrodzeniu pracowników Banków wyróżniających się 

wynikami sprzedażowymi; 
b) rozpatrzeniu ewentualnych reklamacji związanych z Konkursem;  

c) publikacji fotografii z wręczenia nagród w oparciu o zgodę na utrwalenie  
i rozpowszechnianie wizerunku opartą na podstawie innych przepisów obowiązującego 
prawa (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych). 

4. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. 

5. Dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania Konkursu a po jego zakończeniu 

przez 1 rok w celach dowodowych, chyba, że uczestnik Konkursu wcześniej wyrazi sprzeciw 

wobec przetwarzania danych osobowych; 

6. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do 

organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji 

zakresie realizacji praw można uzyskać pod adresem e-mail Inspektora Ochrony Danych.  

7. Nadto, osobom których dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną ich sytuacją (art. 21 

RODO). 

8. Administrator nie podejmuje w stosunku do osób, których dane dotyczą jakichkolwiek decyzji 

na podstawie zautomatyzowanego przetwarzania danych w tym profilowania, o którym mowa 

w art. 22 RODO. 

9. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, wszelkie zgłoszenia dotyczące ochrony 

danych osobowych należy kierować na adres siedziby lub poczty e-mail rodo@bpsleasing.pl. 

10. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.  

 

§ 6 

Postępowanie reklamacyjne  

1. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem należy zgłaszać do Departamentu Sprzedaży  

i Marketingu Spółki na adres poczty elektronicznej: konkurs@bpsleasing.pl, podając 

w tytule e-maila: Reklamacja.  

2. Reklamacje rozpatrzy Komisja konkursowa w terminie 3 dni od daty wpływu, powiadamiając 

zgłaszającego zwrotnie na adres, z którego dokonano zgłoszenia. Rozstrzygnięcie Komisji 

konkursowej jest ostateczne. 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

1. Każda osoba przystępująca do Konkursu wyraża zgodę na treść Regulaminu, akceptuje 

Regulamin bez zastrzeżeń i zobowiązuje się przestrzegać jego postanowień. 

2. Regulamin jest dostępny do wglądu w siedzibie Spółki oraz na stronie bpsleasing.pl. 

3. Spółka zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu bez konieczności podawania 

przyczyn zmiany. 

4. Nagrody pieniężne będą opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym 

w wysokości 10%, na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy PIT.  

mailto:rodo@bpsleasing.pl
https://www.bpsleasing.pl/
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5. Wypłata nagrody nastąpi przelewem na wskazany rachunek bankowy Uczestnika po 

potrąceniu podatku, o którym mowa w punkcie 4. 

6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.02.2022 r. 

 

 

Zarząd BPS Leasing S.A. 


