
REGULAMIN KONKURSU

“Najdziwniejsze pytanie”

§ 1

1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady i tryb przeprowadzenia konkursu

„Najdziwniejsze pytanie” (dalej „Konkurs”).

2. Organizatorem Konkursu jest Fundacja SysOps/DevOps Polska z siedzibą w

Warszawie (00-707) ul. Zbigniewa Wasiutyńskiego 16, Warszawa, wpisana do rejestru

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy

dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS

0000727192, NIP: 113-297-07-99, REGON: 369993392.

3. Regulamin reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie „Najdziwniejsze pytanie”,

prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Konkursu. Warunki uczestnictwa

określa wyłącznie Regulamin, a wszelkie materiały mają jedynie charakter informacyjny.

4. Treść Regulaminu Konkursu będzie dostępna do wglądu u Organizatora, tj. w Warszawie

(00-707) ul. Zbigniewa Wasiutyńskiego 16, 00-707 Warszawa, oraz na stronie

https://sysopspolska.pl, na której Regulamin będzie umieszczony w formacie PDF, co

umożliwi Uczestnikowi Konkursu jego pobranie, przechowywanie i odtwarzanie w

normalnym toku czynności.

5. Konkurs obejmuje obszar Polski.

6. Wysłanie przez Uczestnika („Uczestnik”) Odpowiedzi konkursowej jest jednoznaczne z

zaakceptowaniem przez Uczestnika niniejszego Regulaminu.

7. Zaakceptowanie niniejszego Regulaminu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na

opublikowanie imienia i nazwiska lub pseudonimu Uczestnika, pod którym Uczestnik

występuje w serwisie Facebook.com w razie nagrodzenia jego odpowiedzi przez jury.

Uczestnik umieszcza odpowiedzi na zadanie konkursowe na stronie

https://www.facebook.com/groups/sysopspolska/ na własne ryzyko i we własnym

imieniu oraz ponosi odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich, w

szczególności praw autorskich.

§ 2

1. Czas trwania Konkursu: konkurs trwa od momentu umieszczenia posta konkursowego na



kanale https://www.facebook.com/groups/sysopspolska w dniu 20.09.2022 do dnia

26.09.2022 do godziny 12:00.

2. Uczestnik zobligowany jest do wykonania określonego w poście konkursowym zadania

konkursowego („Zadanie konkursowe”), na wykonanie którego Uczestnik ma

ograniczony czas, podany w miejscu wskazanym, w paragrafie 2, punkcie 1 niniejszego

Regulaminu.

3. Ogłoszenie Zwycięzców Konkursu nastąpi w trybie określonym w poście konkursowym

opublikowanym na https://www.facebook.com/groups/sysopspolska/.

§ 3

1. W Konkursie może wziąć udział pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną

zdolność do czynności prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu art.22 ustawy z

dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.),

zamieszkała na terytorium Polski, która posiada konto w serwisie facebook.com.

2. Z Konkursu wyłączeni są pracownicy Organizatora, osoby wyznaczone przez

Organizatora do przeprowadzenia nadzoru nad przebiegiem Konkursu, pracownicy

podmiotów współpracujących z Organizatorem, jak również inne osoby bezpośrednio

zaangażowane w przygotowanie Konkursu oraz członkowie ich rodzin. Przez

członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo,

małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

3. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny i nieodpłatny.

4. Uczestnik, wysyłając Pracę konkursową oświadcza jednocześnie, że wyraża zgodę

na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora w celach związanych z

przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu, oraz wydaniem Nagrody, zgodnie z

ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002, Nr

101, poz. 926 z późn. zm.). Organizator może powierzyć przetwarzanie danych

osobowych innym podmiotom, w tym podmiotowi występującemu jako Fundator

Nagród w Konkursie.

5. Uczestnik, biorąc udział w Konkursie, wyraża zgodę także na opublikowanie swojego

Imienia i Nazwiska lub Pseudonimu, pod którym występuje w serwisie Facebook.com

na stronie internetowej https://www.facebook.com/groups/sysopspolska/

6. Przez przystąpienie do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego

danych osobowych przez Organizatora – Fundację SysOps/DevOps Polska, z

siedzibą w Warszawie, (00-707), przy Zbigniewa Wasiutyńskiego 16, jako

administratora danych, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych

osobowych z dnia 26 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, RODO) w celu

związanych z realizacją Konkursu, w sposób i w zakresie określonym w załączniku nr



1 do Regulaminu.

7. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje

Uczestnikowi prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej

cofnięciem, chyba że Uczestnik zostanie wyłoniony Laureatem Konkursu i przyjmie

nagrodę – w takim przypadku postanowień niniejszego ustępu nie stosuje się.

§ 4

1. Osoba fizyczna spełniająca kryteria wskazane w paragrafie 3 pkt 1 i 2 niniejszego

Regulaminu staje się Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) poprzez umieszczenie

Pracy konkursowej na stronie internetowej

https://www.facebook.com/groups/sysopspolska i jest identyfikowana za pomocą

loginu Facebookowego i FB ID.

2. Zadanie konkursowe określa post konkursowy opublikowany na

https://www.facebook.com/groups/sysopspolska.

3. Zasady przyznawania nagród i liczbę nagrodzonych osób określa post konkursowy

opublikowany na https://www.facebook.com/groups/sysopspolska.

4. Uczestnikowi może być przyznana tylko jedna Nagroda za jedną Pracę konkursową

zgłoszoną w konkursie. W razie zamieszczenia kilku wpisów spełniających kryteria

Prac konkursowych wybór jednej podlegającej ocenie Pracy konkursowej należy do

jury.

5. Data i godzina nadesłania Pracy konkursowej są rejestrowane przez portal

Facebook.com.

6. Prace konkursowe zawierające treści obraźliwe lub obelżywe, erotyczne,

niecenzuralne, ośmieszające, nieprzyzwoite, naruszające powszechnie akceptowane

zasady moralności, naruszające godność osobistą, nawiązania do symboli religijnych,

etnicznych lub rasowych lub naruszające czyjeś prawa autorskie zostaną usunięte

przez moderatorów strony internetowej

https://www.facebook.com/groups/sysopspolska.

7. Prace konkursowe będą oceniane przez jury w składzie trzyosobowym –

przedstawicieli Organizatora, na podstawie subiektywnej narady według kryteriów

określonych w poście konkursowym opublikowanym na

https://www.facebook.com/groups/sysopspolska.

8. Informację o wygranej Uczestnik otrzyma za pomocą komentarza od przedstawiciela

Organizatora w odpowiedzi na Pracę konkursową. Jednocześnie Uczestnik zostanie

poproszony o kontakt z Organizatorem za pomocą wiadomości prywatnej w serwisie

Facebook.



9. Ocenie podlegają wyłącznie Prace konkursowe zamieszczone w miejscu wskazanym w

paragrafie 2 pkt. 3 niniejszego Regulaminu, przesłane w terminie określonym w

paragrafie 2 pkt 1 niniejszego Regulaminu i spełniające wymagania wskazane w

niniejszym Regulaminie.

10. Wyniki narady jury wraz z nazwiskami Uczestników nagrodzonych prac konkursowych

zostaną ogłoszone publicznie przez Organizatora na stronie internetowej

https://www.facebook.com/groups/sysopspolska/

11. Werdykt jury jest ostateczny i nie podlega procedurze odwoławczej.

12. Prawa autorskie do Prac konkursowych umieszczonych na stronie internetowej

https://www.facebook.com/groups/sysopspolska pozostają własnością Uczestnika.

§5

1. Nagrody w konkursie są określone w poście konkursowym na

https://www.facebook.com/groups/sysopspolska.

2. Fundatorem Nagród w Konkursie jest organizator wydarzenia Infoshare 2022, Infoshare

Sp.z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-309) Al. Grunwaldzka 472 B, Gdańsk, wpisana do

rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd

Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS

0000588009, NIP: 957-108-21-54, REGON: 363078794

3. Uczestnikowi uprawnionemu do Nagrody nie przysługuje uprawnienie do przeniesienia

swoich praw związanych z Nagrodą na inne osoby bez zgody Organizatora. Uczestnik

może zrzec się przyznanej mu Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu jakikolwiek

ekwiwalent pieniężny ani inna Nagroda. Nagrody nie podlegają wymianie. W przypadku

zrzeczenia się Nagrody, przepada ona bez prawa dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od

Organizatora lub Fundatora Nagród.

4. Utrata prawa do Nagrody i przejście Nagrody na własność Organizatora ma miejsce:

a. w przypadku odmowy przyjęcia Nagrody przez Uczestnika,

b. w przypadku nieotrzymania w terminie do 30 września do godziny 16:00, od

Uczestnika informacji niezbędnych do przekazania nagrody.

§ 6

1. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany,

wspierany, administrowany, ani stowarzyszony z portalem www.facebook.com.

Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc., a Delaware

Corporation z siedzibą przy 1601 s. California Ave, PaloAlto CA 94 304. Informacje



podawane przez Uczestników Konkursu są informacjami podawanymi Organizatorowi

lub Fundatorowi Nagród, a nie portalowi www.facebook.com. Informacje te będą

wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu przez Organizatora lub

Fundatora Nagród.

2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w czasie trwania Konkursu wynikających

z nadużyć ze strony Uczestnika, w tym w szczególności złamania przez Uczestnika

zasad Regulaminu Konkursu Organizator ma prawo nieodwołalnie wykluczyć danego

Uczestnika z Konkursu informując o tym Uczestnika poprzez wysłanie wiadomości

wraz z uzasadnieniem w formacie wiadomości prywatnej do Uczestnika.

3. Organizator zastrzega sobie prawo powierzenia wykonania poszczególnych czynności

organizacyjnych, administracyjnych i innych w ramach realizacji Konkursu,

Fundatorowi Nagród. Za prawidłowe wyliczenie i odprowadzenie podatku do

właściwego Urzędu Skarbowego odpowiedzialność ponosi Fundator Nagród.

4. Wszelkie dodatkowe informacje o Konkursie, związane z jego funkcjonowaniem

Uczestnik Konkursu może uzyskać wysyłając e-mail na adres: hello@sysopspolska.pl.

5. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r.

o grach hazardowych (Dz.U.09.201.1540 z póz. zm.)

6. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 20 września 2022. W trakcie trwania

Konkursu treść Regulaminu Konkursu będzie dostępna do wglądu w siedzibie

Organizatora, tj .w Warszawie (00-707) ul. Zbigniewa Wasiutyńskiego 16 oraz na

stronie https://www.sysopspolska.pl/.

mailto:hello@sysopspolska.pl


Załącznik nr 1

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych Uczestnika przez

Organizatora.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 26 kwietnia

2016 (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej RODO), Organizator informuje, że:

1. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane w celu organizacji Konkursu na podstawie

art. 6 ust 1 pkt a RODO.

2. W przypadku, gdy Uczestnik Konkursu zostanie wyłoniony jako Laureat Konkursu, dane

osobowe danego Uczestnika będą przetwarzane w celu przyznania nagrody, publikacji

danych (w zakresie obejmującym imię i nazwisko) i ewentualnego rozliczenia

podatkowego na podstawie art. 6 ust 1 pkt b RODO.

3. Dane osobowe Uczestnika, o którym mowa w ustępie 2 powyżej mogą być udostępniane

właściwym organom podatkowym oraz zewnętrznemu biuru rachunkowemu.

4. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez okres trwania Konkursu, a w

przypadku o którym mowa w ustępie 2 powyżej – dodatkowo przez okres wynikający z

właściwych przepisów o rachunkowości.

5. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania,

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do

przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO.

6. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego –

Generalnego Inspektora Danych Osobowych – a w przypadku utworzenia Urzędu

Ochrony Danych Osobowych – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie przez Uczestnika danych osobowych w przypadku, o którym mowa w ustępie 2

powyżej jest wymogiem umownym. Uczestnik jest zobowiązany do ich podania, a

konsekwencją niepodania danych osobowych jest niemożność przyznania nagrody

określonej w Regulaminie.


