
REGULAMIN KONKURSU  

„#STUDENTSAMWDOMU Wygraj dostęp do platformy OK,GO!” 

 

§1 Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki oraz zasady przeprowadzenia konkursu 

„#STUDENTSAMWDOMU Wygraj dostęp do platformy OK,GO!” zwanego dalej 

konkursem, w ramach akcji ,,Student sam w domu’’. 

 

§2 Organizator 

1. Organizatorami konkursu są: 

1) Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie, ul. Bracka 

18/16, 00-028 Warszawa, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS 0000417350 (dalej: „Parlament Studentów”), 

2) Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57, 

00-844 Warszawa, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. 

Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 

0000014843, NIP: 526-00-06-841, REGON: 000010205, wysokość kapitału 

zakładowego i kapitału wpłaconego: 262 470 034 zł (dalej „Bank”), 

(łącznie zwani dalej ,,Organizatorem’’). 

2. Konkurs jest organizowany w ramach wydarzenia ,,Student sam w domu’’ 

(https://www.facebook.com/events/142014640458407/). 

3. Konkurs organizowany jest za pośrednictwem portalu internetowego Facebook, przy 

wykorzystaniu postu z treścią dotyczącą konkursu (dalej: „Post Konkursowy”), 

umieszczonego na profilu Parlamentu Studentów na portalu Facebook. Konkurs nie jest w 

żaden sposób sponsorowany, wspierany, organizowany ani współorganizowany przez 

portal internetowy Facebook ani inny portal z nim związany.  

4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem 

wzajemnym, loterią promocyjnym, którego wynik zależy od przypadku ani żadną inną 

formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 

2009 r. Nr 201, poz. 1540, ze. zm.). 

 

§3 Cel konkursu 

1. Konkurs polega na udzieleniu przez Uczestnika odpowiedzi na zadanie konkursowe 

zawarte w treści posta zamieszczonego na profilu Parlamentu Studentów na portalu 

Facebook o następującej treści:  ,,Napisz w jaki sposób łączymy pokolenia. Jak studenci 

mogą pomóc w oswojeniu usług bankowości elektronicznej i aplikacji mobilnej seniorom? 

Odpowiedz w komentarzu pod postem!’’, zwane dalej zadaniem konkursowym lub pracą 

konkursową. 

2. Celem konkursu jest szerzenie wiedzy o nowoczesnych narzędziach w bankowości elektronicznej. 

https://www.facebook.com/events/142014640458407/


 

§4 Okres trwania konkursu 

1. Konkurs rozpocznie się 10.05.2020 o godzinie 18:00 zakończy się 17.05.2020 o godzinie 

18:00. 

2. Udziel swojej odpowiedzi na zadanie konkursowe w poście do 17.05.2020 do godziny 

18:00. 

 

§5 Zasady udziału w konkursie 

1. Możesz wziąć udział w konkursie, jeżeli spełniasz łącznie następujące warunki: 

- jesteś osobą fizyczną, która mieszka na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  

- jesteś osobą pełnoletnią posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, 

- jesteś studentem (osoba kształcąca się na studiach pierwszego lub drugiego stopnia 

albo na jednolitych studiach magisterskich), 

- jesteś posiadaczem profilu na portalu Facebook, 

- jesteś fanem profilu Parlamentu Studentów na portalu internetowym Facebook. 

2. Nie możesz brać udziału w konkursie, jeżeli jesteś członkiem Komisji konkursowej. 

3. Przystępujesz do konkursu: 

- osobiście – nie możesz zgłosić do konkursu propozycji w imieniu osób trzecich, 

- dobrowolnie – możesz udzielić maksymalnie 1 odpowiedzi na zadanie konkursowe, 

- znając Regulamin – jeżeli nie akceptujesz jego treści, możesz odstąpić od udziału w 

Konkursie. 

4. Przystępując do konkursu, akceptujesz jego warunki. 

 

§6 Komisja konkursowa 

1. Komisja konkursowa będzie czuwała nad prawidłowym przebiegiem konkursu, wybierze 

i zatwierdzi jego zwycięzców, może podjąć decyzję o wykluczeniu Uczestnika, rozstrzygnie 

wątpliwości i reklamacje. 

2. Skład Komisji konkursowej to trzy osoby wskazane przez Organizatora. 

 

§7 Przebieg konkursu 

1. Regulamin konkursu znajdziesz na portalu internetowym Facebook Parlamentu 

Studentów. 

2. Twoim zadaniem jest udzielenie odpowiedzi na zadanie konkursowe, którą należy 

zamieścić w formie komentarza w miejscu wskazanym przez Parlament Studentów. 

3. Przystępując do konkursu Uczestnik, poza zamieszczeniem odpowiedzi na zadanie 

konkursowe zgodnie z postanowieniami § 3, jest zobowiązany dodać w tym samym 

komentarzu oświadczenie w brzmieniu:  

1. Akceptuję Regulamin konkursu „#STUDENTSAMWDOMU Wygraj dostęp do platformy 

OK,GO!”;  



2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, 

z siedzibą w Warszawie ul. Bracka 18/16, wpisany  pod numerem KRS 0000417350 moich 

danych osobowych: imię, nazwisko, adres e-mail, w celu przeprowadzenia konkursu 

„#STUDENTSAMWDOMU Wygraj dostęp do platformy OK,GO!”, wyłonienia zwycięzców 

konkursu, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, a jeżeli zostanę zwycięzcą konkursu także 

adresu e-mail do doręczenia nagrody;  

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bank Polska Kasa Opieki S.A., z siedzibą 

w Warszawie ul. Grzybowska 53/57, wpisany  pod numerem KRS 0000014843 moich 

danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail w celu i zakresie 

niezbędnym do realizacji nagrody w związku z wygraną w konkursie, zgodnie 

z Regulaminem „#STUDENTSAMWDOMU Wygraj dostęp do platformy OK,GO!”. Jestem 

świadom/a, że przysługuje mi prawo do wycofania wyrażonej zgody na 

przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa 

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

wycofaniem; 

4. Zapoznałem się z Informacją Administratora Danych Parlamentu Studentów 

Rzeczypospolitej Polskiej i potwierdzam wykonanie obowiązku informacyjnego przez 

administratora danych zgodnie z Rozporządzeniem 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. 

5. Zapoznałem/am się z Informacją Administratora Danych Banku Polska Kasa Opieki S.A. 

i potwierdzam wykonanie obowiązku informacyjnego przez administratora danych zgodnie 

z Rozporządzeniem 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). 

4. Komisja konkursowa oceni przekazane przez Uczestników konkursu prace konkursowe 

kierując się następującymi kryteriami:  

- pomysłowość i inwencja twórcza – kreatywność wypowiedzi; 

- praktyczność i realność zaproponowanego rozwiązania;  

- poziom wykonania zadania – poprawność i długość wypowiedzi. 

5. Komisja konkursowa może wykluczyć z udziału, a po zakończeniu konkursu także odmówić 

wydania nagrody Uczestnikowi konkursu, który nie spełni wymogów określonych w 

Regulaminie lub: 

- prowadzi działania naruszające interesy Organizatora lub godzące w jego wizerunek; 

- którego praca konkursowa zawiera treści naruszające prawo, niezgodne z dobrymi 

obyczajami, nawołuje do przemocy, nietolerancji, 

- używa w treści pracy konkursowej zwrotów powszechnie uznawanych za wulgarne lub 

obraźliwe; 

- którego praca konkursowa narusza prawa autorskie lub inne prawa własności 

intelektualnej lub dobra chronione prawem; 



- którego praca konkursowa zawiera treści reklamowe podmiotów trzecich. 

§ 8 Nagroda 

1. Fundatorem nagród w Konkursie jest Bank. 

2. Nagrodą w konkursie jest kurs online Harvard Business Review do wyboru 30 modułów 

w 6 kategoriach. Nagroda jest w postaci kodu, który umożliwia dostęp do bezpłatnego 

skorzystania ze szkolenia na platformie „OK GO”. Dodatkowo zwycięzca otrzyma 

3 miesięczny bezpłatny dostęp do prenumeraty cyfrowej magazynu Harvard Business 

Review Polska.  
3. Liczba nagród w konkursie wynosi 50 kodów. 
4.  Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od 

osób fizycznych (t.j. Dz.U.2019.1387 ze zm.) nagrody, o których mowa w ust. 1, podlegają 

zwolnieniu z opodatkowania. 

5. Wyniki konkursu i ogłoszenie zwycięzców nastąpi w drodze informacji opublikowanej 

przez Parlament Studentów w wydarzeniu ,,Student sam w domu’’ na portalu Facebook w 

terminie 5 dni roboczych od dnia wyłonienia zwycięzców konkursu przez Komisję 

konkursową. 

6. W Konkursie jeden Uczestnik konkursu można wygrać tylko jedną nagrodę. 

7.  W celu odebrania nagrody w konkursie zwycięzca powinien wysłać wiadomość e-mail na 

adres: konkurs@psrp.org.pl. 

8. Jeśli wygrasz nagrodę, wyślemy Ci ją w terminie 14 dni roboczych po ogłoszeniu wyników 

konkursu na wskazany przez Ciebie adres e-mail. 

9. Nagrodę wygrywasz Ty, co oznacza, że nie możesz jej nikomu przekazać. Nie możemy jej 

wymienić na równowartość w pieniądzu ani zamienić na inną nagrodę. Jeżeli zrezygnujesz 

z nagrody – wskażemy kolejnego zwycięzcę. 

 

§ 9 Prawa własności intelektualnej 

1. Biorąc udział w konkursie oświadczasz, że jesteś wyłącznym twórcą pracy konkursowej 

oraz że przysługują Ci pełne autorskie prawa majątkowe. 

2. Z chwilą wydania nagrody, Bank nabywa własność nagrodzonej pracy konkursowej. Wraz 

z prawem własności, Bank nabywa prawa autorskie do nagrodzonej pracy konkursowej na 

następujących polach eksploatacji: 

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką 

egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 

magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - 

wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, 

3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne 

wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, 

a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 

dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 

mailto:konkurs@psrp.org.pl


3. Jeżeli osoba trzecia zgłosi roszczenia do zgłoszonej przez Ciebie pracy konkursowej, 

ponosisz za to pełną odpowiedzialność. 

 

§ 10 Przetwarzanie danych osobowych 

1. W stosunku do danych osobowych Uczestników Konkursu, każdy z Organizatorów stanowi 

oddzielnego administratora w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO. 

2. Uczestnikom Konkursu  przekazywane są Informacje dot. przetwarzania danych 

osobowych (IAD) o treści zawartej odpowiednio w Załączniku nr 1 oraz Załączniku nr 2. 

 

§ 11 Reklamacje 

1. Możesz złożyć reklamację w czasie trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu, jednak nie 

później niż w terminie 5 dni roboczych od zakończenia Konkursu. 

2. Prześlij reklamację na adres e-mail: konkurs@psrp.org.pl podając w tytule wiadomości: 

Reklamacja – konkurs. 

3. Reklamację rozpatrzymy w terminie do 7 dni roboczych od daty jej otrzymania. O wyniku 

reklamacji poinformujemy Cię na wskazany przez Ciebie adres poczty elektronicznej. 

4. W reklamacji wpisz: imię, nazwisko, adres mail oraz powód reklamacji. 

5. Reklamację rozpatrzy Komisja konkursowa. 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu 

 

Obowiązek informacyjny 
Informacje Administratora Danych Parlament Studentów 

 

1. Administrator danych 

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Parlament Studentów Rzeczypospolitej 

Polskiej z siedzibą w Warszawie. Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób: 

– listownie na adres: ul. Bracka 18/16, 00-028 Warszawa 

– e-mail: sekretariat@psrp.org.pl 

– telefonicznie: (+48) 506 188 880 

2. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania 

Dane będą przetwarzane w celu organizacji Konkursu. 

Podstawa prawna: Rozporządzenie 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. 

3. Okres przechowywania Twoich danych osobowych 

Twoje dane mogą być przetwarzane przez okres do 2 lat od wyrażenia zgody lub do cofnięcia 

udzielonej uprzednio zgody lub wysunięcia przez Ciebie żądania usunięcia danych osobowych 

ze zbioru danych. 

4. Odbiorcy Twoich danych osobowych 

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom wspierającym nas w prowadzonej 

działalności na nasze zlecenie, w szczególności dostawcom zewnętrznych systemów 

wspierającym naszą działalność, a także organom państwowym lub innym podmiotom 

uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas 

obowiązków. 

5. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych 

Przysługuje Ci prawo wglądu w swoje dane osobowe i uzyskania informacji, m.in. na temat 

celu, zakresu i sposobu ich przetwarzania oraz informacji o odbiorcach danych, sprostowania 

oraz uzupełnienia bądź ich usunięcia, żądania czasowego lub stałego wstrzymania lub 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia danych oraz wniesienia skargi do 

organu nadzorczego w przedmiocie ochrony danych osobowych – w Polsce do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych oraz prawo cofnięcia w każdym momencie wyrażonej zgody na 

przetwarzanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do 



realizacji celów, w jakich zostały zebrane. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z 

nami w jeden ze wskazanych wyżej sposobów. 

6. Prawo do wycofania zgody 

Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody, możesz ponadto skorzystać z prawa 

do wycofania zgody w zakresie, w jakim Twoje dane osobowe są przetwarzane na tej 

podstawie. 

 

7. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 

na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

 

  



Załącznik nr 2 do Regulaminu 

Obowiązek informacyjny 
Informacje Administratora Danych Bank Pekao S.A. 

 

Informacje Administratora Danych Banku Polska Kasa Opieki  S.A. 

Administrator danych  Administratorem danych jest Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy 

ul. Grzybowskiej 53/57 (dalej również jako „Bank”).  

Dane kontaktowe Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email          info@pekao.com.pl, 

telefonicznie pod numerem 801 365 365, (22) 59 12 232 lub pisemnie:  Bank Pekao SA – Centrala, 

ul. Grzybowska 53/57, 00-844 Warszawa. 

U administratora danych osobowych wyznaczony jest Inspektor Ochrony Danych, z którym można 

się skontaktować poprzez adres email: IOD@pekao.com.pl lub pisemnie: Bank Pekao SA – Centrala, 

ul. Grzybowska 53/57, 00-844 Warszawa. 

Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących 

przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

Osoba, której dane dotyczą, w zakresie przetwarzania danych osobowych może skorzystać 

z przysługujących jej praw za pośrednictwem następujących kanałów komunikacji: adres email: 

IOD@pekao.com.pl, telefonicznie pod numerem 801 365 365, (22) 59 12 232 lub pisemnie: Bank 

Pekao SA – Centrala, ul. Grzybowska 53/57, 00-844 Warszawa. 

Cele przetwarzania oraz 

podstawa prawna 

przetwarzania 

Pani/Pana dane osobowe, będą przetwarzane w celach:   

• realizacji Nagrody,  

• związanych z realizacją obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym: ustawy o 
rachunkowości oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy Kodeks 
cywilny,  ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, 

• związanych z wykorzystywaniem nagrodzonej pracy konkursowej w związku z nabyciem 
prawa własności, prawa  autorskiego do nagrodzonej pracy konkursowej, w tym obrony 
przed ewentualnymi roszczeniami, 

• archiwizacyjnych,  

• rozpatrywania ewentualnych reklamacji i skarg. 

•  
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest:  

• zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji Nagrody,  

• przepis prawa – realizacja obowiązków wynikających z tych przepisów prawa, w tym: 
prawa cywilnego (ustawy Kodeks cywilny),  prawa o prawach autorskich i prawach 
pokrewnych (ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych), podatkach (ustawy o 
podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy Ordynacja podatkowa), rachunkowości 
(ustawy o rachunkowości), 

• prawnie uzasadniony interes administratora – umożliwienie obrony przed ewentualnymi 
roszczeniami wynikającymi z przepisów obecnie obowiązujących przepisów prawa. 

Odbiorcy danych Pani/Pana dane mogą być także przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie 

administratora, m.in. dostawcom usług IT, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie 

umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora. 

Szczegółowe informacje na temat odbiorców danych znajdują się na stronie internetowej pod adresem  

www.pekao.com.pl 

Przekazywanie danych 

poza obszar EOG 

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane także do niektórych podwykonawców dostawców 

systemów informatycznych, tj. odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem 

Gospodarczym, co do których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego stopnia ochrony 

danych osobowych. Przekazywanie danych osobowych odbywa się na podstawie standardowych 

klauzul ochrony danych. 

Odbiorcy z siedzibą w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym wdrożyli odpowiednie 

lub właściwe zabezpieczenia Pani/Pana danych osobowych.  
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Okres przechowywania 

danych 

Pani/Pana dane osobowe: 
a) w zakresie w jakim podstawą przetwarzania jest zgoda Pani/Pana dane osobowe będą 

przechowywane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody, 
b) Podane przez Pana / Panią dane będą przechowywane do czasu upłynięcia terminu 

przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa wyżej wskazanych. 
c) c) w zakresie w jakim podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Banku 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do czasu wypełnienia prawnie 
uzasadnionych interesów administratora, stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do 
czasu wniesienia sprzeciwu.  

Prawa osoby, której 

dane dotyczą 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich 

usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Na Pani/Pana wniosek administrator dostarczy kopię 

danych osobowych podlegających przetwarzaniu.  

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie 

uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.  

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma  Pani/Pan 

prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.  

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub 

z Inspektorem Ochrony Danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej. 

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się 

ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Informacja o wymogu 

podania danych 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do realizacji nagrody.   


