
 

 

REGULAMIN KONKURSU „Przekaż opinię, zgarnij nagrodę” 

 
§ I. Organizator Konkursu 

 
1. Niniejszy regulamin (zw. dalej ”Regulaminem”) określa zasady i warunki uczestnictwa 

w konkursie „Przekaż opinię, zgarnij nagrodę” w okresie 28.01-28.02.2019 r., zwanym 

dalej Konkursem, organizowanym przez Job Impulse Polska Sp. z o.o. z siedzibą w 

Poznaniu, adres: ul. Ptasia 10, zwaną dalej „Organizatorem”. 

2. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dostępu do dotyczących go danych 

osobowych oraz ich poprawiania, a także prawo żądania usunięcia danych osobowych 

przetwarzanych przez Organizatora w związku z Konkursem. Dane nie będą 

udostępniane żadnym innym odbiorcom. 

3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

4. Udział w konkursie jest dobrowolny. 

 
§ II. Uczestnictwo w Konkursie 

 
1. Konkurs przeznaczony jest dla osób fizycznych, zwanych dalej „Uczestnikami 

Konkursu”, które spełniają łącznie poniższe warunki: 

a) są osobami pełnoletnimi, posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych, 

zamieszkałymi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, 

b) posiadają zarejestrowane konto na platformie internetowej: www.strefajob.pl z 

indywidualnym loginem i hasłem, 

c) zapoznają się i zaakceptują treść niniejszego regulaminu do dnia 28.02.2019 

r., przy czym dokonanie zgłoszenia udziału w konkursie oznacza akceptację 

postanowień niniejszego Regulaminu, 

d) wypełnią ankietę, do której link zostanie im wysłany przez Organizatora na 

podany przez nich adres mailowy, udostępniony na koncie na www.strefajob.pl 

oraz na profilach Organizatora w mediach społecznościowych. 

e) stworzą i prześlą Organizatorowi za pośrednictwem ankiety, o której mowa w 

§ II, pkt. 1 d, hasło promujące udział w zleceniach organizowanych przez 

portal strefajob.pl. 

 
§ III. Zasady i czas trwania Konkursu 

 
1. Konkurs trwa od dnia 28.01.2019 do dnia 28.02.2019 r. 

2. Prace konkursowe będą oceniane przez komisję Organizatora składającą się z trzech 

członków (dalej „Komisja”). 

3. Zwycięzcami konkursu zostaną 3 wybrane przez Komisję osoby, które stworzą 

najlepsze hasła promujące udział w zleceniach organizowanych przez portal 

strefajob.pl. 

4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 15.03.2019 r. 

O wynikach Konkursu zwycięzcy zostaną poinformowani poprzez wiadomość e-mail w 

terminie 3 dni od jego rozstrzygnięcia. 

5. Nagrodami w Konkursie są: 

a) za zajęcie 1 miejsca – karta prepaid o wartości 150 zł, 

b) za zajęcie 2 miejsca – karta prepaid o wartości 100 zł, 

c) za zajęcie 3 miejsca – karta prepaid o wartości 50 zł. 

 
6. Zwycięzcy będą mogli odebrać nagrody w oddziale Organizatora w okresie 18.03- 

15.04.2019 r. lub w tym samym okresie zgłosić chęć otrzymania nagrody przesyłką na 
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adres wskazany na platformie www.strefajob.pl. W przypadku wysyłki nagrody, uważa 

się ją za wydaną zwycięzcy z dniem odbioru przesyłki przez jakąkolwiek osobę pod 

adresem wskazanym na platformie www.strefajob.pl Zwycięzcom nie przysługuje 

prawo do wymiany nagród, ani do otrzymania ich równowartości pieniężnej. Jeżeli 

zwycięzca konkursu nie odbierze nagrody w ww. terminie, traci on prawo do 

otrzymania nagrody. 

 
7. W Konkursie mogą brać udział jedynie propozycje haseł reklamowych, o których mowa 

w § 2 ust. 1 pkt e Regulaminu, będące wynikiem indywidualnej pracy twórczej 

Uczestników, które nie naruszają praw osób trzecich oraz wolne są od wad prawnych 

(hasła reklamowe). 

 
8. Z chwilą zgłoszenia propozycji hasła reklamowego do Konkursu, Organizator uzyskuje 

licencję niewyłączną upoważniającą Organizatora do nieodpłatnego korzystania z 

majątkowych praw autorskich do pracy konkursowej na polach eksploatacji 

określonych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych ( Dz. U. z 2000r. Nr 80, poz. 904 ze zm.), w szczególności na polu 

eksploatacji związanym z działalnością promocyjną, marketingową i reklamową, w tym 

prawo do: 

• wyłącznego używania i wykorzystania pracy konkursowej we wszelkiej działalności 

promocyjnej reklamowej, informacyjnej i usługowej, 

• utrwalania i zwielokrotniania pracy konkursowej wszelkimi technikami graficznymi, 

• zwielokrotniania poprzez dokonywanie zapisu pracy konkursowej na nośnikach 

elektronicznych, 

• publicznego wystawiania i wyświetlania pracy konkursowej na wszelkich imprezach 

otwartych i zamkniętych, 

• nadawania za pomocą wizji przewodowej, bezprzewodowej oraz za pośrednictwem 

satelity, 

• wprowadzania do obrotu, wydawania i rozpowszechniania materiałów 

promocyjnych i reklamowych z wykorzystaniem pracy konkursowej, 

• wprowadzania do pamięci komputera i umieszczenia pracy konkursowej w 

Internecie, 

• publicznego wystawiania pracy konkursowej, w tym publicznego udostępniania ich 

w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie 

wybranym, sieci internetowej, w innych sieciach telefonicznych, 

teleinformatycznych, multimedialnych i komputerowych, 

• najmu, dzierżawy i bezpłatnego użyczenia pracy konkursowej. 
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9. Z chwilą wydania Uczestnikowi Konkursu nagrody, na własność Organizatora 

przechodzą wszelkie prawa do nagrodzonego materiału w tym wszelkie autorskie 

prawa majątkowe i prawa pokrewne (w tym wyłączne prawa do zezwalania na 

wykonywanie zależnych praw autorskich oraz przenoszenia praw nabytych na inne 

osoby) do materiału konkursowego dostarczonego Organizatorowi wraz z prawem do 

dokonywania w nim zmian oraz do nieograniczonego w czasie korzystania i 

rozporządzania w kraju i za granicą, na polach eksploatacji określonych w art. 50 

Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Dz. U. z 

2000r. Nr 80, poz. 904 ze zm.) w szczególności na polu eksploatacji związanym z 

działalnością promocyjną, marketingową i reklamową, w tym prawo do: 

• wyłącznego używania i wykorzystania pracy konkursowej we wszelkiej działalności 

promocyjnej reklamowej, informacyjnej i usługowej, 

• utrwalania i zwielokrotniania pracy konkursowej wszelkimi technikami graficznymi, 

• zwielokrotniania poprzez dokonywanie zapisu pracy konkursowej na nośnikach 

elektronicznych, 

• publicznego wystawiania i wyświetlania pracy konkursowej na wszelkich imprezach 

otwartych i zamkniętych, 

• nadawania za pomocą wizji przewodowej, bezprzewodowej oraz za pośrednictwem 

satelity, 

• wprowadzania do obrotu, wydawania i rozpowszechniania materiałów promocyjnych 

i reklamowych z wykorzystaniem pracy konkursowej, 

• wprowadzania do pamięci komputera i umieszczenia pracy konkursowej w 

Internecie, 

• publicznego wystawiania pracy konkursowej, w tym publicznego udostępniania ich 

w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie 

wybranym, sieci internetowej, w innych sieciach telefonicznych, 

teleinformatycznych, multimedialnych i komputerowych, 

• najmu, dzierżawy i bezpłatnego użyczenia pracy konkursowej. 

 
10. Z chwilą wydania Uczestnikowi Konkursu nagrody, Uczestnik udziela Organizatorowi 

nieograniczonego czasowo i terytorialnie oraz nieodwołalnego zezwolenia na: 

• udostępnianie i rozpowszechnianie pracy konkursowej w dowolny sposób bez 

oznaczania utworów lub ich egzemplarzy imieniem i nazwiskiem Twórcy, 

• dokonywanie zmian w pracy konkursowej w dowolnym zakresie według uznania 

Organizatora, 

• wykorzystania pracy konkursowej do dowolnych celów według uznania 

Organizatora, w szczególności do celów prowadzonej działalności gospodarczej, w 

tym do oznaczenia przedsiębiorstwa w obrocie gospodarczym oraz sprzedawanych 

towarów i świadczonych usług oraz do celów marketingowych, wizerunkowych i 

reklamowych, 



 

 

• pierwsze udostępnienie pracy konkursowej dla publiczności w czasie i miejscu 

według uznania Organizatora, 

upoważniając jednocześnie Organizatora do wykonywania w jego imieniu autorskich 

praw osobistych do pracy konkursowej. 

 
11. Od chwili wydania Uczestnikowi Konkursu nagrody, Uczestnik zobowiązuje się nie 

wykonywać względem Organizatora, jego następcy prawnego lub innego podmiotu 

uprawnionego do korzystania z pracy konkursowej, autorskich praw osobistych do 

pracy konkursowej. 

 
12. W przypadku zgłoszenia w stosunku do Organizatora roszczeń związanych z 

naruszaniem praw autorskich do hasła reklamowego zgłoszonego przez Uczestnika do 

Konkursu, a przysługujących osobom trzecim (w szczególności podwykonawcom i 

współpracownikom Uczestnika) lub wszczęcia przeciwko Organizatorowi procesu w tym 

zakresie, Uczestnik bezpośrednio przystąpi do sporu po stronie pozwanego, zwolni 

Organizatora z wszelkich roszczeń, zaspokoi wszelkie uznane lub prawomocnie 

zasądzone roszczenia powoda (w tym odszkodowanie i zadośćuczynienie), pokryje 

wszelkie koszty procesowe lub koszty polubownego załatwienia sprawy oraz pokryje 

poniesione i udokumentowane przez Organizatora koszty obsługi prawnej związane ze 

sporem, a także podejmie wszelkie możliwe czynności zmierzające do przywrócenia 

stanu zgodnego z prawem. 

 
13. Nad prawidłowością realizacji konkursu, w tym przestrzeganiem postanowień 

Regulaminu czuwa Komisja. Wszelkie dodatkowe informacje o konkursie oraz pytania 

dotyczące zasad przeprowadzania konkursu można zgłaszać na adres e-mail: 

anna.opiolka@strefajob.pl. 

 
14. Konkurs zostanie przeprowadzony i rozliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami 

podatkowymi, a zwycięzcy zobowiązani są do poniesienia kosztów podatkowych 

wynikających z faktu wzbogacenia się. 

 
15. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym 

czasie, jeżeli nie pogorszy to zasad udziału uczestników w Konkursie, którzy dokonali 

zgłoszenia przed datą zmiany Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu 

ogłaszana będzie w siedzibie Organizatora w miejscu dostępnym dla wszystkich 

uczestników oraz na stronie www.strefajob.pl. 

 
§ IV. Reklamacje 

 
1. Reklamacje związane z uczestnictwem w Konkursie, Uczestnik może składać pisemnie 

na adres: anna.opiolka@strefajob.pl. 

 
2. Reklamacje należy składać niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia budzącego 

zastrzeżenia Uczestnika. 

 
3. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika, adres do korespondencji, 

daty zatrudnienia i dane pracodawcy, opis zarzutów stanowiących podstawę reklamacji 
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oraz oczekiwania Uczestnika dotyczące sposobu naprawy szkody, a także podpis 

Uczestnika. 

 
4. Postępowanie reklamacyjne prowadzone jest przez Organizatora, który dokłada 

wszelkich starań, aby obsługa reklamacji była dokonana z należytą starannością, 

wnikliwie i terminowo z uwzględnieniem wszystkich okoliczności sprawy. 

 
5. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie nieprzekraczającym 30 dni od daty ich 

wpływu do Organizatora. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się przedłużenie 

terminu rozpatrzenia reklamacji pod warunkiem poinformowania składającego 

reklamację o prowadzonym postępowaniu wyjaśniającym i o przewidywanym terminie 

ostatecznej odpowiedzi. 

 
6. Odpowiedź na Reklamację powinna zostać udzielona w formie właściwej dla formy jej 

złożenia. 

 
§ V. Postanowienia końcowe 

 
1. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej www.strefajob.pl. 

 
2. Uczestnik Programu wyraża zgodę na otrzymywanie korespondencji elektronicznej 

dotyczącej Konkursu z następujących adresów e-mail: strefajob@strefajob.pl, 

anna.opiolka@strefajob.pl. 

 
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, opóźnienia, przedłużenia 

lub odwołania Konkursu bez podania przyczyn oraz bez rekompensaty dla Uczestników. 

 
4. Organizator zastrzega sobie prawo decyzji w sprawie wykluczenia Uczestnika z udziału 

w Konkursie w przypadku naruszenia przez danego Uczestnika zasad Regulaminu, 

próby oszustwa, a także w przypadku innego postępowania Uczestnika naruszającego 

dobre obyczaje, narażającego na szwank dobre imię Organizatora, jego renomę lub 

interesy. Wykluczony Uczestnik traci prawo do ubiegania się o nagrody określone w 

Regulaminie, a w przypadku gdy otrzymał nagrodę zobowiązany jest do jej zwrotu. 

 
5. Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Konkursie nie mogą być przeniesione przez 

Uczestnika na osobę trzecią bez zgody Organizatora, wyrażonej w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

 
6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

cywilnego oraz innych właściwych ustaw. 

 
7. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą 

rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora. 

 
8. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych związanych z 

Konkursem mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie 

postanowienia Regulaminu. 
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§ VI. Przetwarzanie danych osobowych 

 

W trosce o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych, a także w celu zapewnienia pełnej 

przejrzystości procesów przetwarzania Twoich danych osobowych chcielibyśmy, abyś 

wiedziała / wiedział, że: 

 

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Job Impulse Polska sp. z o.o. (dalej: JOB) 

z siedzibą przy ul. Ptasiej 10, 60-319 Poznań 

2. Zawsze gdy masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości związane z przetwarzaniem danych 

osobowych możesz się skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod 

adresem iodo@jobimpulse.pl 

3. Odbiorcami danych mogą być wyłącznie zaufane podmioty wspierające Nas w realizacji 

poniższych celów. Są to podmioty z branży IT, świadczące usługi księgowe, doradcze, 

prawne, operatorzy pocztowi, a także współpracujące agencje marketingowe, a także inni 

kontrahenci którzy świadczą usługi na rzecz Administratora. 

4. Masz prawo żądania od Administratora: 

a) dostępu do danych osobowych; 

b) sprostowania danych osobowych; 

c) usunięcia danych osobowych; 

d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

e) przeniesienia danych osobowych. 

5. Masz także prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

6. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

7. W przypadku gdy Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody masz prawo do jej 

cofnięcia bez skutków prawnych dotyczących przetwarzania jakiego dokonano przed jej 

wycofaniem. 

8. Podanie danych jest dobrowolne aczkolwiek konieczne do wzięcia udziału w konkursie, a 

w szerszym zakresie do o zawarcia umowy 

9. JOB przetwarza Twoje dane zgodnie z poniższymi informacjami: 
 

 

Lp. Cel 
Podstawa 

prawna 

Okres/ 

kryteria 
W praktyce 

1.  
Przeprowadzenie 

konkursu 

art. 6 ust. 1 

lit. a  RODO 

Do czasu 

odwołania 

zgody lub 

zakończen

ia 

konkursu 

Przetwarzanie Twoich danych 

osobowych jest niezbędne w celu 

przeprowadzenia konkursu tj. przyjęcia 

zgłoszenia. W tym przypadku 

uznajemy, że zgoda została wyrażona 

okazaniem woli przez wyraźne 

działanie potwierdzające przyzwolenie 

na przetwarzanie danych poprzez 

zgłoszenie się do Konkursu 

2.  

Obsługa 

reklamacji 

konkursowych 

art. 6 ust. 1 

lit. f RODO 

Do czasu 

zgłoszenia 

sprzeciwu 

lub 

zakończen

ia obsługi 

reklamacji 

Na podstawie postanowień Kodeksu 

Cywilnego, a także innych 

obowiązujących przepisów w tym 

zakresie przysługuje Tobie prawo do 

złożenia reklamacji. Abyśmy mogli taką 

reklamację skutecznie obsłużyć 

konieczne będzie przetwarzanie Twoich 

danych osobowych – chodzi o przyjęcie 

zgłoszenia reklamacyjnego, jego 

obsługę oraz przekazanie informacji o 

skutkach złożonej reklamacji 



 

3.  

prowadzenie 

dokumentacji 

księgowo – 

podatkowej 

art. 6 ust. 1 

lit. c  RODO 

5 pełnych 

lat od 

zakończen

ia roku 

kalendarz

owego 

W związku z przekazaniem nagrody 

konieczne będzie odnotowanie tego 

faktu w księgach rachunkowych wynika 

z ustawy o rachunkowości, a także 

innych ustaw podatkowych 

4.  

Ochrona i 

zabezpieczenie 

się przed 

roszczeniami 

art. 6 ust. 1 

lit. f  RODO 

Przez 

okres 

przedawni

enia 

roszczeń 

JOB jak każdy podmiot uczestniczący 

w obrocie gospodarczym, także jako 

Organizator konkursu jest narażony 

na odpowiedzialność prawną, w tym 

cywilnoprawną w związku z czym 

konieczne jest przechowywanie 

wszelkich informacji o zdarzeniach, 

które wstąpiły i które mogą być 

podstawą do skierowania roszczeń 

wobec JOB lub wobec pracownika JOB. 

Informacje te mogą stanowić dowód w 

toczącym się postępowaniu. 

 

 


