
    Załącznik 1 do Uchwały nr 40/1/2022 

                                                                                                 Zarządu Spółdzielczego Banku Rozwoju z dnia 29.08.2022 r.  

 

REGULAMIN PROGRAMU „Polecam SBR Bank”  (dalej Regulamin) 

 

I. ORGANIZATOR I ZASADY PROGRAMU 

1. Organizatorem programu jest  Spółdzielczy Bank Rozwoju z siedzibą przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 
3, 18-210 Szepietowo, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000108786, NIP 722-000-25-65. 

2. Zasady Programu określa Regulamin. 

3. Program jest prowadzony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 01 września 2022 r.  
do dnia 31 sierpnia 2023 r.  

4. Program przeznaczony jest dla Klientów Banku, którzy w ramach Programu mogą polecać produkty Banku.  

5. Uczestnikiem Programu może zostać Klient Banku , który  spełnia łącznie poniższe warunki:  

1) posiada dowolny produkt bankowy w Banku,   

2) jest pełnoletnią osobą fizyczną, oraz posiada obywatelstwo polskie i pełną zdolność do czynności 
prawnych, oraz posiada polską rezydencję podatkową, 

3) wypełnił i zaakceptował formularz przystąpienia do Programu zgodnie z Załącznikiem nr 1, 

4) przystąpił do Programu, potwierdził zapoznanie się z Regulaminem oraz zaakceptował jego 
postanowienia, 

5) wyraził zgodę na przetwarzanie przez Bank danych osobowych w celu uczestnictwa w Programie, 

6) wyraził zgodę na przesyłanie przez Bank informacji handlowej w rozumieniu art. 9 ustawy  
z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem środków 
komunikacji elektronicznej (np. SMS, e-mail, MMS, system bankowości elektronicznej), 

7) wyraził zgodę na kontakt telefoniczny w celu przedstawiania przez Bank w rozmowach telefonicznych 
informacji o charakterze marketingowym oraz używania przez Bank automatycznych systemów 
wywołujących w celu marketingu bezpośredniego, 

8) złożył oświadczenie potwierdzające zapoznanie się z treścią Informacji Administratora Danych Banku 
dotyczącą przetwarzania jej danych osobowych, co stanowi spełnienie obowiązku informacyjnego  

w rozumieniu RODO,  

9) polecił Nowemu Klientowi co najmniej jeden produkt bankowy z oferty Banku a Nowy Klient złożył 
Formularz przystąpienia do Programu, zgodnie z Załącznikiem do Regulaminu Programu. 

6. W programie nie mogą wziąć udziału pracownicy Banku zatrudnieni w Oddziałach, Centrali, na infolinii 
banku, pośrednicy oraz agenci. Pracownikiem według tego regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona  
na podstawie umowy o pracę, jak i osoba, która współpracuje z Bankiem  na podstawie umowy 
cywilnoprawnej (umowy o dzieło, umowy zlecenia).  

 

II WARUNKI PROGRAMU 

1. Program polega na Skutecznym poleceniu przez Klienta Banku (zwanego dalej Polecającym) dowolnego  
produktu Banku w ramach oferty standardowej dla klienta indywidualnego lub promocyjnej dla klienta 
indywidualnego obowiązującej w trakcie trwania Programu, Nowym Klientom (zwanego dalej Poleconym). 

2. W celu uczestniczenia w Programie  Nowy Klient musi spełnić  łącznie następujące warunki: 

1) nie posiada żadnego produktu bankowego na dzień wypełnienia Formularza przystąpienia  
do Programu, 

2) wypełnił Formularz przystąpienia do Programu, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Regulaminu 
Programu, 

3) potwierdził zapoznanie się z Regulaminem Programu oraz zaakceptował jego postanowienia, 

4) wyraził zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu uczestnictwa w Programie, 

5) wyraził zgodę na przesyłanie przez Bank informacji handlowej w rozumieniu art. 9 ustawy  
z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem środków 
komunikacji elektronicznej (np. SMS, e-mail, MMS, system bankowości elektronicznej), 

6) wyraził zgodę na kontakt telefoniczny w celu przedstawiania przez Bank w rozmowach telefonicznych 
informacji o charakterze marketingowym oraz używania przez Bank automatycznych systemów 



wywołujących w celu marketingu bezpośredniego, 

7) złożył oświadczenie potwierdzające zapoznanie się z treścią Informacji Administratora Danych Banku 
dotyczącą przetwarzania jej danych osobowych. 

3. Nowy Klient  wykona zadanie, które będzie polegało na skorzystaniu w  Banku z produktu bankowego - 
dowolny  rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy,  kredyt mieszkaniowy, pożyczka hipoteczna  
i zawarciu z Bankiem umowy o prowadzenie rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego,  kredytu 
mieszkaniowego, pożyczki hipotecznej i dokonaniu transakcji, których minimalna wysokość, liczba oraz 
forma zostały określone w pkt III Regulaminu Programu. 

 

III NAGRODA 

1. Polecający otrzyma nagrodę pieniężną za Skuteczne polecenie, którego następstwem jest zawarcie przez 
Nowego Klienta z Bankiem umowy o prowadzenie rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego, umowy  
kredytu mieszkaniowy, pożyczki hipotecznej,  i który aktywnie korzysta z rachunku lub kredytu. 

2. Aktywne korzystanie z rachunku oznacza dokonanie w miesiącu kalendarzowym, w którym rachunek  
został otwarty  lub w następnym miesiącu kalendarzowym min. 5 transakcji kartą.  

3. Aktywne korzystanie z kredytu, pożyczki oznacza uruchomienie kredytu  (a w przypadku uruchomienia  
w transzach – pierwszej transzy kredytu).  

4. Wartość nagrody wynosi: 

1) 50,00 zł za otwarcie rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego;  

2) 1.000,00 zł za zawarcie umowy kredytu mieszkaniowego; 

3) 500,00 zł za zawarcie umowy pożyczki hipotecznej. 

5. Nagroda przysługuje za każde Skuteczne polecenie. 

6. Nowy Klient będący osobą fizyczną, jeśli spełni warunki wymienione w pkt II ust 2, może wziąć udział  
w Programie również jako Polecający. Nagroda nie przysługuje, gdy Nowy Klient jest jednocześnie 
Polecającym, tj. nie przysługuje wobec siebie.  

7. Uprawnienie do Nagrody nie może zostać przeniesione na osobę trzecią. 

8. Nagroda zostanie wypłacona w formie przelewu na rachunek Polecającego, w terminie do 30 dni  
od spełnienia warunku wypłaty Nagrody. 

9. Nagroda w ramach niniejszego Programu jest wydawana w ramach sprzedaży premiowej. Zgodnie z art. 
21 ust. 1 pkt. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, na dzień 
ogłoszenia niniejszego Regulaminu, wolna od podatku jest nagroda otrzymana w związku ze sprzedażą 
premiową, jeżeli jednorazowa wartość Nagrody nie przekracza 2 000 złotych. 

 

IV REKLAMACJE 

1. Zasady składania i rozpatrywania reklamacji znajdują się na stronie internetowej Banku www.sbrbank.pl. 

2. Uczestnik programu ma również prawo dochodzić swych roszczeń według ogólnych przepisów prawa. 

3. Program, którego warunki zostały określone w niniejszym Regulaminie, nie jest grą losową, loterią 
fantową,  zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu 
art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. 

4. Każdy program organizowany przez Bank jest odrębny i oparty o odrębny regulamin. Program może być 
łączony z promocjami organizowanymi przez Bank, o ile regulamin właściwy dla danej promocji nie stanowi 
inaczej. 

 

V OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

Informacja Administratora Danych - Spółdzielczego Banku Rozwoju  dotycząca przetwarzania danych 
osobowych 

Administrator danych 

Spółdzielczy Bank Rozwoju z siedzibą przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 3, 18-210 Szepietowo, jest Administratorem 
Pani/Pana danych osobowych (zwanym dalej „Administratorem”).  

Inspektor Ochrony Danych 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym może się Pani/Pan skontaktować pod adresem  
e -mail: iod@sbrbank.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w ustępie 1 powyżej.  

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania 

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celach: 

• wzięcia udziału w Programie  pod nazwą „Polecam SBR Bank”, 

http://www.sbrbank.pl/


• archiwizacyjnych, 

• rozpatrywania ewentualnych reklamacji i skarg, 

• marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora, w tym w celach analitycznych  
i profilowania 

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest: 

• zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów udziału w Programie pod nazwą „Polecam SBR Bank”, 

• zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego produktów i usług 

własnych administratora, w tym w celach analitycznych i profilowania, 

• prawnie uzasadniony interes administratora - umożliwienie obrony przed ewentualnymi roszczeniami wynikającymi  
z  obecnie obowiązujących przepisów prawa w tym w szczególności z ustawy - Kodeks cywilny 

Odbiorcy danych 

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym odbiorcom danych, w tym podmiotom przetwarzającym dane 
osobowe na zlecenie Banku (np. świadczącym usługi w zakresie wsparcia ) - przy czym takie podmioty przetwarzają dane 
na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.  

Okres przechowywania danych 

Pani/Pana dane osobowe: 

 w zakresie w jakim podstawą przetwarzania jest zgoda Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu 
wycofania przez Panią/Pana zgody, 

 w zakresie danych przetwarzanych w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze 
przetwarzane one będą do czasu wypełnienia tych obowiązków, 

 w zakresie w jakim podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Banku Pani/Pana dane osobowe będą 
przechowywane przez okres do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów administratora stanowiących 
podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, 

 będą przechowywane do czasu upłynięcia terminu przedawnienia roszczeń zgodnie z powszechnie obowiązującymi 
przepisami prawa. 

Prawa osoby, której dane dotyczą 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia  
lub ograniczenia ich przetwarzania. Na Pani/Pana wniosek administrator dostarczy kopię danych osobowych podlegających 
przetwarzaniu. 

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego 
interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych 
osobowych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. 

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania 
zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej wycofaniem. 

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych lub z Inspektorem Ochrony 
Danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej. 

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 
osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Informacja o wymogu podania danych  

Podanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Programu jest dobrowolne, jednak bez ich podania niemożliwe  
jest wzięcie w nim udziału. 

 

Szepietowo, dnia 29 sierpnia 2022 r.        Zarząd Banku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Załącznik nr 1 do Regulaminu programu „Polecam SBR Bank” 

 

 

FORMULARZ PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU „Polecam SBR Bank” 

OŚWIADCZENIA POLECAJĄCEGO (Klient Banku) 

 

Imię i nazwisko:  ________________________________________________________ 

Numer Klienta:   _________________________________________________________ 

Numer telefonu komórkowego: _____________________________________________ 

Adres e-mail:  ___________________________________________________________ 

Nr rachunku w SBR Bank:  _________________________________________________ 

 

1. Oświadczam, że zapoznałem się/zapoznałam się z Regulaminem Programu „Polecam SBR Bank” (dalej 

Regulamin) i akceptuję jego treść i przystępuję do tego Programu. 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Spółdzielczy Bank Rozwoju z siedzibą przy ul. Kard. Stefana 
Wyszyńskiego 3, 18-210 Szepietowo („Bank”) jako administratora moich danych osobowych w celu 
uczestnictwa w Programie „Polecam SBR Bank”, (zwany dalej „Programem”). Przyjmuję do wiadomości,  
że na podstawie niniejszej zgody mogą być przetwarzane przez Bank następujące rodzaje moich danych 
osobowych: 

• Imię i nazwisko 

• Numer klienta 

• Numer telefonu 

• Adres e-mail 

3. Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Bank informacji handlowej w rozumieniu art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 
2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej  
(np. SMS, e-mail, MMS, system bankowości elektronicznej).     

Tak* / Nie* 

4. Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny w celu przedstawiania przez Bank w rozmowach telefonicznych 
informacji o charakterze marketingowym oraz używania przez Bank automatycznych systemów wywołujących 

w celu marketingu bezpośredniego.     

Tak* / Nie* 

5. Potwierdzam zapoznanie się z treścią Informacji Administratora Danych Banku dotyczącą przetwarzania 
danych osobowych.     

Tak* / Nie* 

6. SBR Bank informuje, że przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania wyrażonej zgody w dowolnym momencie. 
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej wycofaniem. 

 

Imię i nazwisko Polecanego (Nowy Klient)   ___________________________________________ 

Nr telefonu do kontaktu Polecanego      ___________________________________________  

Polecany produkt / produkty bankowe     ROR* / KREDYT MIESZKANIOWY* / POŻYCZKA HIPOTECZNA*
  

 

Data i podpis Uczestnika programu   _______________________________________________ 

 

*niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 



  Załącznik 2 do Regulaminu programu „Polecam SBR Bank” 

     

FORMULARZ PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU „Polecam SBR Bank” 

     

OŚWIADCZENIA POLECANEGO (Nowy Klient)  

Imię i nazwisko:  _______________________________________________ 

Numer Klienta:   _______________________________________________ 

Numer telefonu komórkowego: ___________________________________ 

Adres e-mail:  _________________________________________________ 

1. Oświadczam, że zapoznałem się/zapoznałam się z Regulaminem Programu „Polecam SBR Bank” (dalej 
Regulamin) i akceptuję jego treść i przystępuję do tego Programu. 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Spółdzielczy Bank Rozwoju z siedzibą przy ul. Kard. Stefana 
Wyszyńskiego 3, 18-210 Szepietowo („Bank”) jako administratora moich danych osobowych w celu 
uczestnictwa w Programie „Polecam SBR Bank” (zwany dalej „Programem”). Przyjmuję do wiadomości,  
że na podstawie niniejszej zgody mogą być przetwarzane przez Bank następujące rodzaje moich danych 
osobowych: 

• Imię i nazwisko 

• Numer klienta 

• Numer telefonu 

• Adres e-mail 

3. Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Bank informacji handlowej w rozumieniu art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 
2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej  
(np. SMS, e-mail, MMS, system bankowości elektronicznej).     

Tak* / Nie* 

4. Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny w celu przedstawiania przez Bank w rozmowach telefonicznych 
informacji o charakterze marketingowym.     

Tak* / Nie* 

5. Potwierdzam zapoznanie się z treścią Informacji Administratora Danych Banku dotyczącą przetwarzania 
danych osobowych.     

Tak* / Nie* 

6. SBR Bank informuje, że przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania wyrażonej zgody w dowolnym momencie. 
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej wycofaniem. 

7. Upoważnienie do ujawnienia tajemnicy bankowej Nowego Klienta 

Jako Nowy Klient wyrażam zgodę na ujawnienie tajemnicy bankowej w zakresie informacji, że jestem klientem 
Banku w celu realizacji Programu oraz upoważniam Bank do przekazywania informacji Polecającemu  

 

……………………………………………..   
(imię i nazwisko Polecającego)  

o dokonanych przeze mnie jako Poleconego i przez Bank czynnościach bankowych w zakresie niezbędnym  
do uzyskania przez Polecającego nagrody, o której mowa w Regulaminie.   

Tak* / Nie* 

 

Data i podpis Uczestnika programu   _______________________________________________ 

 

*niepotrzebne skreślić 

 


