
REGULAMIN KONKURSU 

Wygraj udział w kursie IT dla HR 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Wygraj udział w kursie IT dla HR i jest zwany dalej „Konkursem”. 

2. Organizatorem Konkursu jest Coders Lab Sp. z o.o., ul. Prosta 51. 00-838 Warszawa 

3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, a informacje o nim zostaną̨ umieszczone w mailingu 

oraz na stronie internetowej: https://humancapital.coderslab.pl/58038-konkurs-wygraj-udzail-w-kursie-znajdz-

wspolny-jezyk-z-programista 

§ 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

 

1. Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej „Uczestnikiem”) może być́ każdy/a uczestnik/czka konferencji 

HRevolution organizowanej Warszawie w dniach 9-10 maja 2019 r.. 

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:  

a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać́ status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1. 
b) osoba biorąca udział w Konkursie musi odpowiedzieć́ na pytanie konkursowe: Jaki trend technologiczny, w 

największym stopniu zrewolucjonizuje branżę HR w najbliższych latach i dlaczego? i przesłać ja na 

adres: marketing@coderslab.pl  

c) osoba biorąca udział w Konkursie musi być zapisana do newslettera prowadzonego przez Coders Lab. Zapisu 

do newslettera można dokonać poprzez stronę: https://humancapital.coderslab.pl/47536-newsletter 

3. Zgłoszenia przyjmowane będą do 10 maja 2019 r. do godziny 12:00.  

§ 3 NAGRODY 

1.Nagrodą w Konkursie jest udział w kursie „Znajdź wspólny język z programistą - kurs dla HR” 

organizowanym przez Coders Lab w Warszawie (ul. Prosta 51) w dniach 16-17 maja 2019 r. lub w kolejnym 

ustalonym terminie kursu otwartego o wartości brutto: 2.189,40 zł (zwany dalej „Nagrodą”). Do wartości 

Nagrody zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu 

podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie w kwocie stanowiącej 11,11% 

wartości danej Nagrody. Zdobywca Nagrody zgadza się̨, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega 

wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę̨ podatku należnego z tytułu wygranej Nagrody w 

Konkursie.  Preferowany termin udziału w kursie to 16-17 maja  (Warszawa). Jeśli zwycięzca nie będzie mógł 

uczestniczyć w najbliższej edycji kursu, jest możliwość zapisania się na kolejną otwartą edycje po uzgodnieniu z  

organizatorem.  

2. Nagrodę otrzyma osoba, której odpowiedź będzie najbardziej kreatywna i najciekawsza. 

3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową.  

4. Nagrodę przyznaje Komisja Konkursowa w składzie 2 osób Katarzyna Bartoszkiewicz i Romek Lubczyński. 

5. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień́ tego Regulaminu rozstrzyga 

Organizator.  

6. Wyniki Konkursu zostaną  przesłane mailowo zwycięzcą.  
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7. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć́ pocztą 

elektroniczną i złożyć kwestionariusz osobowy na adres marketing@coderslab.pl w terminie 2 dni od dnia 

otrzymania informacji o wygranej, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.  

8. Za przekazanie nagrody Zwycięzcy odpowiedzialny będzie Organizator.  

9. Organizator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem 

laureatowi Nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek 

dochodowy należny z tytułu wygranej. 

10. Nie jest możliwe przeniesienie prawa do Nagrody na rzecz osób trzecich. Nie jest możliwe wypłacenie 

równowartości Nagrody. Nie jest możliwa rezygnacja z części Nagrody. Rezygnacja z części Nagrody jest 

równoznaczna z rezygnacją z całości Nagrody. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę̨ z Nagrody Organizator 

zastrzega sobie prawo przyznania Nagrody kolejnemu Uczestnikowi wskazanemu przez Komisję Konkursową. 

§ 4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU 
 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Coders Lab Sp. z o.o., ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa 

(dalej: „Administrator”). Administrator przetwarza Dane wyłącznie w zakresie niezbędnym do: 

a) Przygotowania, przeprowadzenia i realizacji Konkursu, zgodnie z niniejszym Regulaminem, na podstawie 

zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE „RODO” polegającym na 

przyjęciu zgłoszenia do Konkursu, ustaleniu wyników Konkursu, wydania (wysłania nagród), ogłoszenia 

wyników Konkursu; 

b) W zakresie, w jakim przetwarzanie Danych wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa (m.in. 

przepisy podatkowe w celu rozliczenia Konkursu ) podstawą przetwarzania Danych jest art. 6 ust. 1 pkt c) RODO 

oraz; 

c) prawnie uzasadnionego interesu dotyczącego udzielenia odpowiedzi na ewentualne reklamacje, na podstawie 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

2. Na potrzeby Konkursu przetwarzane są̨ następujące dane Uczestników: imię i nazwisko, adres e- mail. 

Dodatkowo od Zwycięzców na potrzeby Konkursu przetwarzane są̨ następujące dane: miejsce zamieszkania, 

numer telefonu kontaktowego. 

3. Dane Uczestników Konkursu, którzy nie zostali Zwycięzcami Konkursu zostaną̨ usunięte lub zanonimizowane 

w terminie 60 dni, licząc od daty ogłoszenia Zwycięzców. Administrator informuje, że upływ powyższego terminu 

nie pozbawia prawa do złożenia reklamacji lub zgłoszenia roszczeń́ w innym trybie. W takim jednak wypadku 

osoba składająca reklamację będzie zobowiązana do wykazania samodzielnie wszystkich okoliczności, na których 

opiera swoje twierdzenia. 

4. Dane Zwycięzców Konkursu zostaną̨ usunięte lub zanonimizowane zgodnie z punktem poprzedzającym - z 

wyłączeniem Danych, które będą̨ niezbędne w celu spełnienia obowiązków prawnych ciążących na 

Administratorze (przepisy podatkowe, ew. roszczenia dotyczące gwarancji, rękojmi, a także przyznania lub 

realizacji nagrody zgodnie z Regulaminem). 

5. Dane Uczestników Konkursu mogą̨ być́ przetwarzane dłużej niż̇ to wynika z punków poprzedzających, jeżeli 

będzie to niezbędne dla rozpatrzenia reklamacji lub innej formy roszczeń́ zgłoszonych przez Uczestnika, a także 

na potrzeby ewentualnych postepowań́ sądowych lub administracyjnych. 

6. Dane są̨ chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować́ odpowiedni poziom ochrony, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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7. Administrator nie pozyskuje Danych od podmiotów trzecich lub ze źródeł powszechnie dostępnych i przetwarza 

wyłącznie Dane podane przez Użytkownika. Dane nie będą̨ wykorzystywane do zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji, w tym profilowania. 

8. Na potrzeby realizacji Konkursu Dane będą̨ udostępniane Organizatorowi w celu Przygotowania, 

przeprowadzenia i realizacji Konkursu. Dane nie będą̨ przekazywane przez Administratora do państwa trzeciego, 

w tym poza Europejski Obszar Gospodarczy 

9. Uczestnikom przysługuje prawo do: 

1) uzyskania informacji na temat przetwarzania Danych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych i 

ewentualnych odbiorcach danych. 

2) żądania skorygowania nieprawidłowych Danych lub uzupełnienia niekompletnych Danych, 

3) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Danych - przy czym żądanie zostanie spełnione, jeżeli 

spełnione zostaną̨ wymogi prawne dotyczące takiego żądania, 

4) przenoszenia Danych – poprzez otrzymanie Danych od Administratora formacie umożliwiającym ich 

przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu, 

5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych na zasadach określonych w art. 21 RODO – w przypadku 

w którym przetwarzanie danych oparte jest na uzasadnionym interesie Administratora, 

6) złożenia skargi do organu nadzorczego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że Dane są przetwarzane sprzecznie z prawem. 

10. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w Konkursie. Osoba, której dane 

dotyczą̨, zobowiązana jest do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości 

udziału w Konkursie. 

11. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem Danych powinny być́ kierowane na adres 

Administratora: marketing@coderslab.pl 

 

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień́ niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie 

warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności 

konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.coderslab.pl  
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