REGULAMIN KONKURSU „PODPISZ UMOWĘ – ZDOBĄDŹ NAGRODĘ!”

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs „Podpisz umowę – zdobądź nagrodę!” (dalej jako „Konkurs”) organizowany
jest przez Exact Systems sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie, przy ul. Focha 53/5
wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd
Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod nr KRS 0000729296, NIP 5272849887, REGON 380045465, o kapitale
zakładowym 100.000,00 zł (dalej jako “Organizator”).
2. Fundatorem nagród jest Organizator.
3. Przed wzięciem udziału w Konkursie zdefiniowany niżej Uczestnik powinien zapoznać
się z Regulaminem.
4. Wzięcie udziału w Konkursie jest dobrowolne, ale równoznaczne z akceptacją
Regulaminu Konkursu.

§2
UCZESTNICTWO W KONKURSIE
1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby, które łącznie spełnią następujące przesłanki:
a. podpisały w terminie od 01 maja 2021 roku do 31 sierpnia 2021 do godziny 23.59,
umowę zlecenie z Organizatorem lub ze spółką zależną od Organizatora - AAS
Recruitment sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie (nr KRS 0000255644) przy
użyciu aplikacji Exact People Go (dalej jako „Aplikacja”);
b. na moment zgłoszenia się do Konkursu posiadają aktywną umowę zlecenia
podpisaną z Organizatorem lub z AAS Recruitment sp. z o.o. z siedzibą w
Częstochowie przy użyciu Aplikacji;
c. prześlą poprzez Formularz zdjęcie zapisane w formacie .jpg o wadze maksymalnej
10MB, na którym pokazane jest w jaki sposób korzystają z Aplikacji (dalej jako
Zdjęcie”);
d. wyrażą zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wzięcia udziału w
Konkursie.
2. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby, które posiadają jednocześnie umowę o
pracę i umowę zlecenie zawartą z Organizatorem lub z AAS Recruitment sp. z o.o. z
siedzibą w Częstochowie

§3
PRZEBIEG KONKURSU

1. Zgłoszenia do Konkursu można zamieszczać od dnia 15 lipca 2021 roku do dnia 31
sierpnia 2021 roku do godz. 23:59 poprzez formularz zgłoszenia dostępny na
www.exactpeople.com (dalej jako „Formularz”).
2. Nagrody w Konkursie przyznawane będą za najbardziej pomysłowe, oryginalne i
estetyczne Zdjęcie przedstawiające Uczestnika w trakcie korzystania z Aplikacji.
3. O przyznaniu Nagrody decydować będzie Komisja, w składzie Robert Majer,
Aleksandra Kroll, Agata Piątek (dalej jako „Komisja”). Członkowie Komisji nie mogą
brać udziału w Konkursie.
4. Uczestnicy dwóch wybranych przez Komisję Zdjęć z danego tygodnia (jeden tydzień =
jedna tura) otrzymają Nagrody.
5. Wyniki będą ogłaszane w Aplikacji w następujących terminach:
a. ogłoszenie wyników I tury – 4 sierpnia 2021 roku;
b. ogłoszenie wyników II tury – 11 sierpnia 2021 roku;
c. ogłoszenie wyników III tury – 18 sierpnia 2021 roku;
d. ogłoszenie wyników IV tury – 25 sierpnia 2021 roku;
e. ogłoszenie wyników V tury – 1 września 2021 roku;
f. ogłoszenie wyników VI tury – 8 września 2021 roku;

(dalej łącznie jako „Tury”)
6. O wygranej dany Uczestnik zostanie poinformowany przez Komisję telefonicznie.
7. Uczestnik może przesłać tylko jedno Zdjęcie w ramach Konkursu.
8. O ile Zdjęcie Uczestnika nie wygra w danej Turze, będzie ono brało udział dalej w
Konkursie.
9. Przesłane Zdjęcia nie mogą zawierać treści erotycznych, niecenzuralnych,
naruszających powszechnie panujące zasady moralności, godności osobistej,
nawiązań do symboli religijnych, etnicznych lub rasowych.
10. Nadsyłając Zdjęcia Uczestnicy zaświadczają, że posiadają pełne prawa do Zdjęcia oraz
że osoba uwidoczniona na przesłanym Zdjęciu to dany Uczestnik.
11. Na Zdjęciu może znajdować się wyłącznie Uczestnik.
12. Zdjęcie, co do którego Organizator poweźmie wątpliwość, że może ono naruszać
prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie, nie będzie uwzględnione i
zostanie zdyskwalifikowane.
13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia zagubione przez system
informatyczny.

§4
NAGRODA
1. Nagrodami w Konkursie w każdej Turze będą dwa vouchery do allegro.pl o łącznej
wartości 250 zł oraz gadżet danego Organizatora o wartości 50 zł. Łącznie do wygrania
jest 12 nagród o wartości 300 zł każda.
2. Organizator przyznaje zwycięzcom dodatkową nagrodę w formie pieniężnej w
wysokości odpowiadającej podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu

3.

4.

5.

6.

wygranej w Konkursie, liczonemu od ubruttowionej o należny podatek dochodowy
wartości nagród rzeczowych. Kwota ta nie podlega wypłacie na rzecz zwycięzcy, lecz
przeznaczona jest do zapłaty należnego podatku dochodowego od wartości nagrody,
obciążającego wygrywające osoby („ubruttowienie nagrody”) zgodnie z ustawą z dnia
26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2012.361 t.j.).
Organizator, zgodnie z ustawą, o której mowa w ust. 2 powyżej, jest odpowiedzialny za
pobór i odprowadzenie do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowanego podatku
dochodowego od wartości nagród w wysokości 10%.
Przekazanie Nagrody spoczywa na Organizatorze. Termin i miejsce przekazania
nagrody zostanie ustalone indywidualnie z każdym ze zwycięzców w terminie do 1
miesiąca od ogłoszenia wyników danej Tury.
Nagroda zostanie przekazana osobiście lub za pośrednictwem przesyłki rejestrowanej,
gdy taką formę przekazania nagrody wybierze Uczestnik. Nagroda dla zwycięzcy,
będącym zleceniobiorcą AAS Recruitment sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie, w
sytuacji, gdy wybierze on osobistą formę odebrania nagrody, nagroda ta zostanie mu
przekazana za pośrednictwem AAS Recruitment sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie.
Nie mam możliwości wymiany Nagród lub na jej ekwiwalent pieniężny. Uczestnikowi
nie przysługuje prawo do przeniesienia na osobę trzecią roszczenia o wydanie
nagrody.

§5
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I PRAWA AUTORSKIE
1. Dokonując zgłoszenia w Konkursie poprzez przesłanie przez Formularz swojego
Zdjęcia, Uczestnicy oświadczają, że dobrowolnie i świadomie przekazują
Organizatorowi Zdjęcie przedstawiające ich wizerunek w celu wzięcia udziału w
Konkursie, jego przeprowadzenia i rozstrzygnięcia.
2. Wzięcie udziału w Konkursie wiąże się z udostępnieniem Organizatorowi przez
Uczestników danych osobowych w tym m.in. imię, nazwisko, wizerunek, numer RCP,
numeru telefonu oraz w przypadku zwycięzców danej Tury adresu
korespondencyjnego, o ile zwycięzca, jako formę przekazania nagrody wybierze
przesyłkę rejestrowaną. Szczegółowe informacje o czynnościach przetwarzania
danych osobowych znajdują się w Klauzuli informacyjnej, która stanowi Załącznik do
niniejszego Regulaminu.
3. Uczestnik przenosi na Organizatora majątkowe prawa autorskie do Zdjęcia
przesłanego na Konkurs, w zakresie wszystkich znanych w chwili przesłania Zdjęcia
pól eksploatacji, a w szczególności pól eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o
prawie autorskim i prawach pokrewnych, takich jak: a) utrwalania Zdjęcia w pamięci
komputerów, w tym spełniających funkcje serwerów, b) zwielokrotniania Zdjęcia bez
żadnych ograniczeń ilościowych, techniką drukarską, w pamięci komputera, jak i w
sieciach multimedialnych, w szczególności online, a także poprzez wydruk
komputerowy, na każdym znanym w dacie podpisania niniejszej umowy nośniku, c)
wprowadzenie Zdjęcia do obrotu i jego rozpowszechnianie bez żadnych ograniczeń

ilościowych. Z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych oraz przeniesienia
praw zależnych Uczestnikowi konkursu nie przysługuje wynagrodzenie.
4. Uczestnik przenosi na Organizatora prawo do wykonywania osobistych praw
autorskich do pracy konkursowej. Z tego tytułu Uczestnik nie otrzyma dodatkowego
wynagrodzenia. Powyższe upoważnienie dotyczy w szczególności podejmowania
decyzji co do:
a. terminu i sposobu pierwszego udostępnienia publiczności,
b. oznaczania imieniem i nazwiskiem twórcy albo udostępnienia anonimowo lub wraz
z danymi Organizatora lub innych podmiotów,
c. dokonywania zmian w treści oraz formie, w tym łączenia z innymi utworami,
dodawania nowych
elementów, dokonywania zmian redakcyjnych,
wykorzystywania jedynie fragmentów, dostosowywania do wykorzystania w
mediach elektronicznych

§6
REKLAMACJE
1. Uczestnik chcąc zgłosić reklamację dotyczącą Konkursu powinien skontaktować się z
Organizatorem wysyłając wiadomość email na adres office@exactsystems.com.
2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
a. imię i nazwisko Uczestnika;
b. adres e-mail;
c. przedmiot reklamacji;
d. okoliczności uzasadniające reklamację.
3. Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane przez
Organizatora.
4. Ustosunkowanie się do reklamacji nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14
dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
5. Decyzja dotycząca reklamacji zostanie przekazana Uczestnikowi na wskazany przez
niego adres e-mail.
6. Uczestnik chcąc skorzystać skutecznie z prawa do reklamacji zobowiązany jest to
uczynić niezwłocznie po ujawnieniu się niezgodności w Konkursie, jednak nie później
jak w terminie 2 dni od wystąpienia niezgodności.
7. Uczestnik składając reklamację, zobowiązany jest do czynienia tego z zachowaniem
dobrych obyczajów i poszanowaniem dóbr osobistych Organizatora i innych osób.

§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin Konkursu w aktualnym brzmieniu wchodzi w życie z dniem 13 lipca 2021
roku.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Konkursu w każdym czasie oraz
bez podania przyczyny, a także do modyfikacji przepisów niniejszego Regulaminu, w
każdym czasie bez podania przyczyny.
3. Wszelkie spory wynikające z realizacji Konkursu oraz powstałe na podstawie
niniejszego regulaminu, których nie da się rozstrzygnąć polubownie, będą
rozstrzygane według prawa polskiego przez sąd właściwy miejscowo dla dzielnicy
Wrocław - Krzyki.
4. Nieważność pojedynczych zapisów Regulaminu Konkursu nie skutkuje nieważnością
całego Regulaminu.
5. Załączniki stanowią integralną część niniejszego regulaminu.

Załącznik:
−
−

klauzula informacyjna
protokół odbioru nagrody

KLAUZULA INFORMACYJNA
KONKURSU „PODPISZ UMOWĘ – ZDOBĄDŹ NAGRODĘ!”
DALEJ JAKO „KONKURS”
I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Exact Systems sp. z o.o. z siedzibą
w Częstochowie (42-200) przy ul. Focha 53/5, wpisaną do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000729296,
Kontakt. W sprawie ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z
Administratorami pisemnie na adres ich siedziby lub mailowo pod adresem e-mail
odo.exs@exactsystems.com.
Inspektor Ochrony Danych został powołany przez Exact Systems sp. z o.o. Możesz
kontaktować się z nim pisemnie na adres Exact Systems sp. z o.o. ul. Focha 53/5 42200 Częstochowa z dopiskiem IOD lub mailowo na adres odo.exs@exactsystems.com.
Kategorie Twoich danych przetwarzanych w związku z Konkursem: imię, nazwisko,
nr RCP, wizerunek, numeru telefonu oraz w przypadku zwycięzców danej Tury adresu
korespondencyjnego, o ile zwycięzca, jako formę przekazania nagrody wybierze
przesyłkę rejestrowaną.
Cele i podstawy przetwarzania. Będziemy przetwarzać Twoje dane:
a. w celu przeprowadzenia Konkursu zgodnie z Regulaminem Konkursu, w tym
Twojego udziału w Konkursie, który będzie możliwy na podstawie Twojej zgody,
rozumianej jako dobrowolny i świadomy udział w Konkursie, dalej jako „Zgoda”
[podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
b. w celach marketingowych, w tym promocyjnych i reklamowych, o ile udzielisz
wcześniej dobrowolną zgodę na realizację tego celu [podstawa prawna art. 6 ust. 1
lit. a) RODO;
c. dane będą mogły być również przetwarzane w związku z dochodzeniem/obroną
roszczeń (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jako uzasadniony interes
Administratora.
Okres przechowywania danych. Będziemy przechowywać Twoje dane:
a. w celu określonym w pkt. III a) przez okres trwania Konkursu lub do chwili wycofania
Zgody;
b. w celu określonym w pkt. III b) przez okres 5 lat od dnia udostępnienia Twoich
danych Administratorowi lub do chwili wycofania zgody, o której mowa w pkt. III b);
c. dla celów określonych w pkt. III c) do czasu wygaśnięcia roszczeń.
Prawa osób, których dane dotyczą: Zgodnie z RODO, przysługuje Ci prawo do:
a. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b. sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c. usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
d. przenoszenia danych;

VIII.

IX.
X.

XI.

e. do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeśli
dane osobowe, są przetwarzane na podstawie twojej zgody;
f. wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
Odbiorcy danych Odbiorcami Twoich danych osobowych będą spółki z grupy
kapitałowej Exact Systems, podmioty którym Administrator zleca usługi w zakresie IT,
marketingu, doradztwa prawnego.
Transfer danych. Twoje dane nie będą przekazywane do Państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Administrator nie podejmuje decyzji w
sposób zautomatyzowany i nie stosuje dowolnej formy zautomatyzowanego
przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych
do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do
analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej
sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności,
zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
Informacja o dobrowolności podania danych. Podanie danych jest dobrowolne.

PROTOKÓŁ Z ODBIORU NAGRODY
KONKURSIE „PODPISZ UMOWĘ – ZDOBĄDŹ NAGRODĘ!”
DALEJ JAKO „KONKURS”

Ja, ………………………(imię i nazwisko)……………………….. oświadczam, że w ramach
Konkursu,
który
odbył
się
dnia
………….
otrzymałem/am nagrodę
o
wartości…….............................................…………w postaci…….......................................................

…………………………….
Podpis zwycięzcy

…………………………………….

Podpis członka Komisji lub osoby upoważnionej do wydania nagrody przez Komisję

