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Regulamin konkursu pod nazwą „Wybierz imię dla naszego rekina” 

 

§ 1 
[POSTANOWIENIA OGÓLNE] 

1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Wybierz imię dla naszego Rekina” ogłaszanego  

na portalu internetowym Facebook pod adresem https://www.facebook.com/handlowa/, 
zwanego dalej również „Profilem” lub „Fanpage” jest Wyższa Szkoła Handlowa  

we Wrocławiu przy ul. Ostrowskiego 22, 53-238 we Wrocławiu, NIP: 8991902184,  

zwana dalej „Organizatorem” lub „Administratorem”. 

2. Konkurs organizowany jest na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, zwanym 

dalej „Regulaminem” i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

3. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie 

roszczenia związane z Konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora. 

4. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez 

serwis Facebook, ani z nim związany. 

5. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator. 

6. Konkurs organizowany jest wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego Facebook. 

7. Udział w Konkursie jest nieodpłatny. 

8. Konkurs rozpoczyna się w dniu 14 lipca 2021 r. i trwa do dnia 23 lipca 2021 r. 

9. Zwycięzca Konkursu zostanie wyłoniony nie później niż do dnia 26 lipca 2021 r. 

10. W wyjątkowych sytuacjach Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia  

lub przerwania Konkursu w określonym przez siebie zakresie, o czym poinformuje 

uczestników Konkursu na swoim Profilu. 

 
§ 2 

[WARUNKI I ZASADY KONKURSU] 
1. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna (zwana dalej: „Uczestnikiem”), 

która: 

1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby niepełnoletnie  mogą wziąć 

udział w Konkursie jedynie za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego. Wzór 

zgody stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu; zgodę należy przesłać w formie skanu 

na adres e-mail: marketing@handlowa.pl; 

2) posiada tylko jedno prawdziwe i aktywne konto osobowe na portalu Facebook, 

3) przestrzega regulaminu portalu Facebook znajdującego się pod adresem 

http://facebook.com/legal/terms/  

4) wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów związanych  

z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu. 

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest akceptacja postanowień Regulaminu,  

co następuje w sposób dorozumiany poprzez przystąpienie do uczestnictwa w Konkursie. 

3. Przystępujący do Konkursu Uczestnik oświadcza, że: 

1) akceptuje postanowienia Regulaminu Konkursu, 

2) zwalnia portal Facebook z wszelkiej odpowiedzialności związanej z Konkursem. 

https://www.facebook.com/handlowa/
http://facebook.com/legal/terms/
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4. Uczestnikiem Konkursu nie może być pracownik Organizatora Konkursu lub osoba 

zatrudniona u Organizatora na podstawie umowy prawa cywilnego, jak również członkowie 

rodzin ww. osób. 
5. Zadanie konkursowe polega na zaproponowaniu imienia dla samicy rekina 

umieszczonego w komentarzu pod postem konkursowym na Profilu Organizatora.  

Każdy Uczestnik może zaproponować maksymalnie 3 (trzy) różne imiona dla samicy 

rekina, z tym że w jednym komentarzu można umieścić tylko jedną propozycję imienia.  

W przypadku zamieszczenia w komentarzu więcej niż jednej propozycji imienia dla rekina 

nie będzie on brany pod uwagę, a tym samym zostanie wykluczony z Konkursu. 

6. Konkurs składa się z trzech etapów, które polegają na: 

1) Etap I – zamieszczeniu przez Uczestników Konkursu komentarza  

pod postem konkursowym z propozycją imienia dla samicy rekina  

oraz zbieranie polubień tych komentarzy w terminie od dnia 14.07.2021 r.  

do dnia 21.07.2021 r. Organizator wyraźnie zaznacza, że przez polubienie należy 

rozumieć jedynie ikonę podniesionego kciuka w górę przy przycisku „Lubię to”, żadne 

inne ikony nie będą brane pod uwagę; 

2) Etap II – weryfikacji propozycji różnych imion dla samicy rekina zamieszczonych  

w komentarzach pod postem konkursowym i wyborze 3 (trzech) różnych imion  

z największą ilością polubień, które przejdą do kolejnego etapu. W przypadku takiej 

samej liczby polubień komentarzy wyboru imienia, które zakwalifikuje się  

do następnego etapu dokonuje Organizator w dniu 22 lipca 2021 r. Definicję 

polubienia wskazaną w etapie I powyżej stosuje się wprost (w całości).  

3) Etap III –  zbieraniu polubień przez każdą z trzech różnych propozycji imienia  

dla rekina w dniu 23 lipca 2021 r. W przypadku takiej samej liczby polubień propozycji 

imienia dla rekina jego wyboru dokonuje Organizator. Definicję polubienia wskazaną 

w etapie I powyżej stosuje się wprost (w całości). 

7. Organizator wybierze imię dla rekina, które otrzymało największą liczbę polubień,  

a w przypadku takiej samej liczby polubień wyboru imienia dokona Organizator  

i ogłosi je w dniu 26 lipca 2021 r. na Profilu. 

8. Naruszenie w trakcie Konkursu przez Uczestnika bądź Laureata nagrody  przepisów 

prawa obowiązującego w Polsce, regulaminu portalu Facebook, niniejszego Regulaminu, 

jak również dobrych obyczajów i zasad współżycia społecznego powoduje 

natychmiastową utratę statusu, odpowiednio Uczestnika Konkursu, bądź Laureata. 

Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestnika  

lub Laureata zamieszczającego treści wulgarne, obsceniczne, zniesławiające, 

nieobyczajne, nasycone nienawiścią lub naruszające dobra osobiste. 

 

§ 3 
NAGRODY 

1. Nagrodą w Konkursie są cztery bilety na okaziciela uprawniające do jednorazowego  

i nieodpłatnego wejścia do wrocławskiego ogrodu zoologicznego (ZOO) przy ul.  

Z. Wróblewskiego 1-5, 51-618 Wrocław w terminie do dnia 8 marca 2022 r.   

2. Nagroda w postaci czterech biletów, o których mowa w ust. 1 powyżej została przewidziana 

w całości dla Laureata Konkursu. 
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3. Organizator nie dopuszcza możliwości zamiany nagrody na równowartość pieniężną. 

4. Nagroda może zostać odebrana osobiście w siedzibie Organizatora po wcześniejszym 

umówieniu z Panią Magdaleną Popielarczyk, Kierownikiem Działu Marketingu, e-mail: 

magdalena.popielarczyk@handlowa.eu, nr telelefonu: +48 71 333 11 35 lub na życzenie 

Laureata - przesłana listem poleconym na adres podany do korespondencji w ciągu 14 dni 

kalendarzowych od dnia otrzymania przez Organizatora danych i informacji wskazanych  

w ust. 6 tego paragrafu. 

5. Laureat Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej na Profilu Organizatora oraz poprzez 

wiadomość prywatną w portalu Facebook wysłaną przez Organizatora. 

6. Laureat zobowiązany jest do odpowiedzi poprzez portal Facebook w ciągu 3 dni od daty 

wysłania wiadomości prywatnej przez Organizatora oraz podania swoich danych 

osobowych niezbędnych do przekazania nagrody tj. imienia, nazwiska, daty urodzenia  

i numeru telefonu oraz sposobu odbioru nagrody, a w przypadku wyrażenia woli odbioru 

nagrody poprzez jej wysłanie listem poleconym – również danych do korespondencji. 

Niepodanie przez Laureata wszystkich informacji oraz danych osobowych, o których mowa 

w zdaniu poprzednim w terminie 3 dni od dnia wysłania wiadomości przez Organizatora  

lub podanie nieprawidłowych danych oznacza rezygnację Laureata z prawa do nagrody  

i powoduje wygaśnięcie jego wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora. 

7. Podanie swoich danych osobowych przez Uczestników Konkursu, a także danych 

wskazanych w ust. 6 powyżej przez Laureata oznacza jednocześnie wyrażenie przez nich 

zgody na gromadzenie i przetwarzanie przez Organizatora tych danych w celu 

przeprowadzenia Konkursu oraz wydania nagrody, a także przyjęcie przez Uczestników 

Konkursu oraz Laureata do wiadomości, że: 

1) Administratorem danych osobowych jest Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu  

z siedzibą przy ul. Ostrowskiego 22, 53-238 Wrocław, zwana dalej „Administratorem” 

lub „Uczelnią”; 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się 

kontaktować listownie na adres: Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu  

przy ul. Ostrowskiego 22, 53-238 Wrocław lub poprzez e-mail: rodo@handlowa.eu; 

3) Uczelnia przetwarza Twoje dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego 

interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w celu i zakresie niezbędnym dla:  

a) przeprowadzenia Konkursu, to jest w celu weryfikacji uczestnika Konkursu, 

przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu, wydania nagrody zwycięzcy 

Konkursu,  

b) archiwizacji oraz w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, a także 

zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia obowiązków wynikających  

z przepisów prawa),  

4) Dane osobowe w celu opublikowania informacji o zwycięzcach Konkursu 

przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, 

5) dane osobowe nie zostaną udostępnione innym podmiotom, za wyjątkiem 

podmiotów zaangażowanym w organizację i przeprowadzenie Konkursu, 

właściwym organom państwowym, w zakresie bezpośrednio wynikającym  

z przepisów prawa, doradcom prawnym, ekonomicznym, informatycznym  

i innym współpracującym z Uczelnią;  

mailto:magdalena.popielarczyk@handlowa.eu
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6) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału  

w Konkursie, a w razie wygranej - do otrzymania nagrody. Niepodanie tych danych 

uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie i/lub wydanie nagrody; 

7) dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej, 

8) Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Uczelnię  

do zakończenia Konkursu. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane 

ponadto do czasu przedawnienia roszczeń Uczelni i Uczestników Konkursu, 

związanych z organizacją i przebiegiem Konkursu.  

9) W przypadku powstania po naszej stronie uzasadnionego przypuszczenia, iż może 

zaistnieć konieczność dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, Twoje dane  

będą przechowywane przez czas do przedawnienia roszczeń lub przez okres trwania 

postępowania sądowego, uwzględniając okres egzekwowania wykonania wyroku, 

10) w przypadkach, na zasadach i w trybie określonym w obowiązujących przepisach 

uczestnikowi przysługuje prawo do żądania: dostępu do swoich danych osobowych 

(art. 15 RODO) oraz ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia danych (art. 17 

RODO), ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania (art. 21 RODO), przenoszenia danych (art. 20 RODO) oraz cofnięcia 

zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 

11) Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych w przypadku podejrzenia, że dane osobowe  

są przetwarzane przez Administratora z naruszeniem przepisów prawa, 

12)  dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. Uczelnia 

nie będzie także tworzyć profili w oparciu o Twoje dane osobowe. 

 
§ 4 

PRAWA AUTORSKIE I INNE 
1. Przystępując do Konkursu Uczestnik oświadcza, że przysługują mu wszelkie  

i nieograniczone prawa autorskie do sporządzonych przez niego prac konkursowych.  

W przypadku wystąpienia osób trzecich z jakimikolwiek roszczeniami związanymi  

z przedstawionymi treściami, Uczestnik zobowiązuje się zwolnić Organizatora z wszelkich 

powstałych w ten sposób zobowiązań i zaspokoić we własnym zakresie roszczenia osób 

trzecich. 

2. O ile jakakolwiek wypowiedź, tekst, rysunek, obraz, fotografia lub inny wytwór zgłoszony 

przez Uczestnika, jako praca konkursowa, stanowić będzie „utwór” w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych  

(t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1191 ze zm.) Uczestnik z chwilą jego zgłoszenia do udziału  

w Konkursie udziela Organizatorowi nieodwołalnej zgody na korzystanie przez 

Organizatora z nadesłanej Pracy konkursowej (nieodpłatna licencja niewyłączna)  

bez ograniczeń terytorialnych i czasowych na następujących polach eksploatacji: 

wielokrotne, nieodpłatne publikowanie przez Organizatora Pracy konkursowej  

oraz opublikowanie imienia, nazwiska, w szczególności w prasie oraz Internecie,  

w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, w tym na stronie internetowej  
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m.in. pod adresem www.handlowa.eu, Profilu Organizatora w mediach społecznościowych 

(Facebook, Instagram i inne), a także na ich wykorzystywanie w celach informacyjnych, 

promocyjnych i marketingowych Uczelni, w tym w szczególności na utrwalanie  

i zwielokrotnianie Pracy konkursowej każdą techniką, w szczególności: drukarską, 

reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową, audiowizualną, na jakichkolwiek 

nośnikach, bez ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu, a także rozpowszechnianie 

Pracy konkursowej poprzez publiczne wystawienie, wyświetlenie oraz udostępnianie  

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

wybranym, w tym na ekranach i billboardach reklamowych, jak również w prasie oraz 

Internecie;  

3. Uczestnik wyraża również zgodę na wykonanie praw autorskich zależnych,  

w szczególności twórcze przekształcanie, przerabianie i adaptowanie całości lub 

fragmentów; wielokrotne publikowanie w materiałach promocyjnych związanych  

z Konkursem oraz wykorzystywanie ich w celach promocyjnych Organizatora  

oraz zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych do Pracy 

konkursowej bez uprzedniej pisemnej zgody Organizatora. 

 

§ 5 
REKLAMACJE 

1. Reklamacje związane z Konkursem mogą być zgłaszane drogą elektroniczną na adres: 

marketing@handlowa.pl, z dopiskiem "Reklamacja Wybierz imię dla naszego rekina” 

najpóźniej w terminie 3 dni od dnia zakończenia Konkursu. Reklamacje nadesłane  

po tym czasie nie będą rozpatrywane. 

2. Organizator rozpatruje Reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu, w terminie  

do 30 dni od daty wpłynięcia Reklamacji. Organizator może wymagać dodatkowych 

oświadczeń od Użytkownika w celu uprawdopodobnienia podstawy reklamacji. 

3. Decyzje Organizatora w przedmiocie Reklamacji podejmowane będą w formie 

elektronicznej.  

4. Decyzja Organizatora rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej 

odwołanie. 

5. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego ewentualne spory będą rozstrzygane  

przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora. 

6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu 

cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i inne obowiązujące przepisy 

prawa polskiego. 

§ 6 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora pod adresem 

www.handlowa.eu oraz na Profilu w portalu Facebook. 

2. Organizator ma prawo do zmiany postanowień  Regulaminu, o ile nie wpłynie to  

na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu bez podania przyczyny  

w trakcie jego trwania. 

http://www.handlowa.eu/
http://www.handlowa.eu/
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4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają 

przepisy prawa polskiego. 

5. Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego ogłoszenia. 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu pod nazwą „Wybierz imię dla naszego rekina” 
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        …………………………, ………..…………  

                      (miejscowość, data)  
  

…………………………………………….  
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego*)  

 

…………………………………….………  

  

 

…………………………………………….  
                    (adres)  

 

 

OŚWIADCZENIE 
 

Oświadczam, że jestem rodzicem/opiekunem prawnym* ………………………………………….……  

oraz że zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu pod nazwą „Wybierz imię dla naszego rekina”, 

zwanego dalej „Konkursem”, organizowanego przez Wyższą Szkołę Handlową we Wrocławiu  

przy ul. Ostrowskiego 22 we Wrocławiu i akceptuję jego wszystkie postanowienia. Jednocześnie 

wyrażam zgodę na wzięcie udziału mojego syna/córki* ………………………………………….  

w Konkursie, w tym na wykorzystanie jej/jego wizerunku zgodnie z zapisami w Regulaminie. 

              Oświadczam, że wyrażam dobrowolną i nieodpłatną zgodę na przetwarzanie moich  

oraz syna/córki*  ……………………………………  danych osobowych przez Uczelnię, zgodnie  

z przepisami o ochronie danych osobowych dla potrzeb organizacji, przeprowadzenia i promocji 

powyższego Konkursu. 

  

  ……………………………………..……………………….…  
                             (czytelny, odręczny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

        
 * niepotrzebne skreślić  

  

 
 
 

 


	OŚWIADCZENIE

