REGULAMIN KONKURSU
„MAMYtowCV”
w brzmieniu po zmianie z dnia 7 listopada 2018 r.
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

Niniejszy regulamin określa zasady konkursu pod nazwą „MAMYtowCV” (dalej w skrócie:
Konkurs), a w szczególności warunki udziału w konkursie, prawa i obowiązki jego
organizatora oraz prawa i obowiązki uczestników Konkursu.

2.

Konkurs stanowi przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919-921 ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem
wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie
losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

3.

Organizatorem Konkursu i fundatorem nagród oraz administratorem danych osobowych
jest spółka Chapter 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Poznaniu,
ul. Limanowskiego 10/12, 60-744 Poznanń, wpisana do rejestru przedsiebiorcońw Krajowego
Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznan ń Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII
Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000472120, NIP: 7792415251, REGON:
302498220 (dalej w skrócie: Organizator).

4.

Konkurs skierowany jest do kobiet poszukujących pracy po urodzeniu dziecka, a jego celem
jest aktywizacja zawodowa tej grupy kobiet w ramach akcji społecznej MAMYtowCV
poprzez uczestnictwo w cyklach doradztwa zawodowego (coaching kariery)
przygotowujących do powrotu na rynek pracy po przerwie macierzyńskiej.

5.

Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 29
października 2018 r. do 18 listopada 2018 r. za pomocą sieci Internet, w tym serwisu
Instagram.

6.

Konkurs jest publicznie ogłaszany za pośrednictwem serwisów Instagram, Facebook, oraz
LinkedIn, a informacja o jego rozstrzygnięciu jest publicznie ogłaszana za pośrednictwem
serwisów Instagram oraz Facebook. Konkurs nie jest jednak w żaden sposób
sponsorowany, popierany, zarządzany ani przeprowadzany przez serwisy Instagram,
Facebook, oraz LinkedIn. Serwisy Instagram, Facebook, oraz LinkedIn nie są też
organizatorami Konkursu ani fundatorami nagród ani nie są z nim w żaden inny sposób
związane.
§2
WARUNKI UCZESTNICTWA

1.

Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne.

2.

Z zastrzeżeniem ust. 4 niniejszego paragrafu w konkursie może wziąć udział każda kobieta,
która łącznie spełnia wszystkie następujące warunki:
1)

posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2)

ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

3)

posiada dostęp do sieci Internet, profil w serwisie Instagram lub Facebook, a także
odpowiednią infrastrukturę informatyczną (tj. komputer, tablet, smartfon lub podobne
urządzenie) i adres poczty elektronicznej (e-mail),

4)

zapoznała się z niniejszym regulaminem i złożyła oświadczenie o akceptacji jego treści,

5)

wyraziła zgodę na przetwarzanie i publikację przez Organizatora danych osobowych w
zakresie i na zasadach określonych w niniejszym regulaminie oraz złożyła
oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami przetwarzania danych osobowych.
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3.

Wyrażenie zgody i złożenie oświadczeń o których mowa w ust. 1 pkt 4)-5) niniejszego
paragrafu, następuje poprzez zamieszczenie przez Uczestniczkę pod zdjęciem lub opisem, o
których mowa w § 3 ust. 3 niniejszego regulaminu, opublikowanymi przez nią na jej profilu
w serwisie Instagram lub w serwisie Facebook oświadczenia o poniższej treści:
Akceptuję treść regulaminu konkursu „MAMYtowCV”. Uzyskałam informację o zasadach
przetwarzania danych osobowych w tym konkursie i wyrażam na nie zgodę.

4.

W konkursie nie mogą wziąć udziału osoby będące pracownikami lub współpracownikami
Organizatora ani członkowie rodzin takich osób. Przez członka rodziny, o którym mowa w
zdaniu poprzedzającym, rozumie się małżonka, wstępnego, zstępnego, rodzeństwo, rodzica
małżonka, rodzeństwo małżonka, konkubenta, rodzica konkubenta, rodzeństwo
konkubenta oraz osobę pozostające w stosunku przysposobienia.

5.

Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestniczki z udziału w Konkursie w
przypadku ustalenia lub powzięcia uzasadnionych podejrzeń, że Uczestniczka podejmuje
próby oszustwa lub innego nieuczciwego uzyskania nagrody, posługuje się nieprawdziwymi
danymi lub narusza w inny sposób postanowienia niniejszego regulaminu, obowiązującego
prawa, serwisu Instagram lub też działa w sposób niezgodny z zasadami współżycia
społecznego lub dobrymi obyczajami. Wykluczona Uczestniczka traci prawo do nagrody.
§3
ZASADY KONKURSU I JEGO PRZEBIEG

1.

Konkurs jest ogłaszany na profilach społecznościowych Miasta Poznania w serwisach
Instagram, Facebook i LinkedIn praz na profilach społecznościowych portalu internetowego
Poznan.pl w serwisach Instagram i Facebook.

2.

Konkurs rozpoczyna się w dniu 29 października 2018 r. o godzinie 12:00 i trwa do 18
listopada 2018 r. do godziny 23:59.

3.

Zadanie konkursowe polega na:
1)

wykonaniu możliwie najbardziej kreatywnego, oryginalnego i ciekawego zdjęcia
prezentującego w symboliczny sposób umiejętności, które Uczestniczka Konkursu
zdobyła dzięki macierzyństwu (dalej w skrócie: Zdjęcie) lub

2)

przygotowaniu możliwie najbardziej kreatywnego, oryginalnego i ciekawego opisu
umiejętności, które Uczestniczka Konkursu zdobyła dzięki macierzyństwu (dalej w
skrócie: Opis).

Zdjęcie i Opis mogą odpowiednio ukazywać i opisywać np. wielozadaniowość, radzenie
sobie z opieką nad dziećmi, organizowanie czasu rodziny, itp.
4.

Zdjęcie i Opis podlegają zgłoszeniu do Konkursu poprzez wykonanie nie później niż do dnia
18 listopada 2018 r. do godziny 23:59 wszystkich następujących czynności:
1)

w przypadku Zdjęcia:
a. opublikowanie Zdjęcia na osobistym profilu Uczestniczki w serwisie Instagram w
ten sposób, żeby było dostępne (widoczne) dla wszystkich odwiedzających
(przeglądających) ten serwis lub opublikowanie Zdjęcia w komentarzu pod
postem informującym o zmianie zasad Konkursu zamieszczonym na profilu
społecznościowym Miasta Poznania w serwisie Facebook dostępnym pod
adresem internetowym www.facebook.com/Poznan, oraz
b. zamieszczenie pod Zdjęciem opublikowanym w serwisie Instagram hashtagu
#MAMYtowCV oraz
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c. zamieszczenie pod Zdjęciem oświadczenia, o którym mowa w § 2 ust. 3
niniejszego regulaminu;
2)

w przypadku Opisu:
a. opublikowanie Opisu w komentarzu pod postem informującym o zmianie zasad
Konkursu zamieszczonym na profilu społecznościowym Miasta Poznania w
serwisie
Facebook
dostępnym
pod
adresem
internetowym
www.facebook.com/Poznan oraz
b.

5.

zamieszczenie pod Opisem oświadczenia, o którym mowa w § 2 ust. 3
niniejszego regulaminu

Do udziału w Konkursie może zostać zgłoszone wyłącznie Zdjęcie lub Opis, które:
1)

są wynikiem indywidualnej pracy twórczej jednej Uczestniczki,

2)

nie naruszają praw innych podmiotów, w szczególności praw autorskich i dóbr
osobistych,

3)

nie mają charakteru ośmieszającego, obscenicznego, erotycznego, wulgarnego,
obraźliwego lub dyskryminacyjnego, nie promuje nienawiści, nie nawołuje do
przemocy a także nie zawiera treści sprzecznych z prawem lub zasadami współżycia
społecznego,

4)

nie naruszają regulaminów i zasad serwisu Instagram.

6.

Każda Uczestniczka Konkursu może zgłosić do Konkursu nieograniczoną liczbę Zdjęć lub
Opisów, w tym także zarówno Zdjęcia jak i Opisu. Uczestniczki nie mogą jednak zgłaszać
wspólnych Zdjęć ani Opisów.

7.

W przypadku naruszenia postanowień ust. 4-6 niniejszego paragrafu Zdjęcia i Opisy nie są
brane pod uwagę przy rozstrzyganiu Konkursu.

8.

Jeżeli do Konkursu zostaną zgłoszone dwa lub więcej identyczne Zdjęcia lub Opisy,
wszystkie one ulegają automatycznemu wyłączeniu z Konkursu.

9.

Zwyciężczyniami Konkursu (dalej w skrócie: Laureatkami) zostaje 5 (słownie: pięć)
Uczestniczek Konkursu, których Zdjęcia lub Opisy zostaną uznane za najbardziej kreatywne,
oryginalne i ciekawe.

10. Wyboru Laureatek według swojego swobodnego uznania dokonuje trzyosobowa Komisja
Konkursowa powoływana przez Organizatora. Decyzja Komisji Konkursowej o wyłonieniu
Laureatek i przyznaniu im nagród jest ostateczna w tym sensie, że nie służy od niej
odwołanie. Z posiedzenia Komisji Konkursowej przyznającej nagrody sporządza się
protokół. Komisja Konkursowa czuwa również na prawidłowością przebiegu Konkursu.
11. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 20 listopada 2018 r. do godziny 17:00 poprzez
opublikowanie
na
prowadzonej
przez
Organizatora
stronie
internetowej
www.mamytowcv.pl/konkurs nazw profili Laureatek używanych przez nie w serwisie
Instagram lub w serwisie Facebook. Dodatkowo informacja o zakończeniu Konkursu i
wyłonieniu Laureatek zostanie opublikowana na profilu społecznościowym Miasta
Poznania w serwisie Instagram dostępnym
pod adresem internetowym
www.instagram.com/miastopoznan_ oraz na profilu społecznościowym Miasta Poznania w
serwisie Facebook dostępnym pod adresem internetowym www.facebook.com/Poznan.
12. Każda z Laureatek zobowiązana jest w terminie do 23 listopada 2018 r. przekazać
Organizatorowi – pod rygorem utraty nagrody – dane niezbędne do wydania (realizacji)
nagrody oraz rozliczenia podatku dochodowego należnego od tej nagrody w postaci:
imienia, nazwiska, daty urodzenia, adresu zamieszkania, numeru PESEL, numeru telefonu
kontaktowego, adresu e-mail, oraz nazwy i adresu właściwego dla Laureatki urzędu
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skarbowego. Przekazanie tych danych powinno nastąpić za pośrednictwem wiadomości email wysłanej na adres monika@chapter1.pl.

§4
NAGRODA
1.

W konkursie przyznawanych jest 5 nagród – po jednej dla każdej Laureatki.

2.

Nagrodami w Konkursie jest 5 nagród o łącznej wartości 800,00 zł (słownie: osiemset
złotych i zero groszy) każda. Na każda nagrodę składa się:
1) voucher w formie elektronicznej o wartości 720,00 zł (słownie: siedemset złotych i zero
groszy) uprawniający przez 1 rok od dnia ogłoszenia wyników Konkursu do
uczestnictwa w cyklu doradztwa zawodowego prowadzonego przez firmę coachingową
Up Innovation Natalia Grzesiak, na który składa się 6 jednogodzinnych sesji oraz
jednogodzinna symulacja rozmów kwalifikacyjnych oraz
2) kwota pieniężna 80 zł (słownie: osiemdziesiąt złotych i zero groszy).

3.

Nagroda jest niepodzielna. Rezygnację z części nagrody uznaje się za rezygnację z całości
nagrody. Nagroda nie podlega również w całości ani w części wymianie na inne nagrody,
ekwiwalent pieniężny, towary lub usługi.

4.

Laureatka traci prawo do nagrody w przypadku gdy:
1) wzięła udział w Konkursie z naruszeniem § 2 niniejszego regulaminu,
2) zgłosiła Zdjęcie lub Opis do Konkursu z naruszeniem § 3 ust. 4-6 niniejszego
regulaminu,
3) nie przekazała Organizatorowi w terminie do 23 listopada 2018 r. wszystkich danych, o
których mowa w § 3 ust. 12 niniejszego regulaminu.

5.

W przypadku rezygnacji przez Laureatkę z nagrody lub utraty przez Laureatkę prawa do
nagrody z jakiejkolwiek przyczyny, nagroda nie przypada automatycznie innej Uczestniczce
i pozostaje do wyłącznej dyspozycji Organizatora, które może ją jednak przyznać innej
Uczestniczce zgodnie z zasadami rozstrzygania Konkursu.

6.

W przypadku utraty prawa do nagrody z jakiejkolwiek przyczyny po jej wydaniu Laureatce,
voucher, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a) niniejszego paragrafu, podlega anulacji a
kwota, o której mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a) niniejszego paragrafu, podlega zwrotowi na rzecz
Organizatora w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia wezwania przez Organizatora. W
przypadku utraty prawa do nagrody z jakiejkolwiek przyczyny już po choćby częściowym
wykorzystaniu przez Laureatkę vouchera, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a) niniejszego
paragrafu, Laureatka zobowiązana jest do zwrotu równowartości jej wykorzystanej części
oraz kwoty, o której mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a) niniejszego paragrafu, w terminie 30
(trzydziestu) dni od dnia wezwania przez Organizatora.

7.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych przy wydaniu nagrody Organizator dokonuje potrącenia podatku dochodowego
od osób fizycznych w wysokości 10% (dziesięciu procent) łącznej wartości brutto nagrody
w celu odprowadzenia go na rachunek właściwego urzędu skarbowego z uwzględnieniem
zasad zaokrąglania przewidzianych przez przepisy prawa podatkowego. Podatek, o którym
mowa w zdaniu poprzedzającym, potrącany jest z części pieniężnej nagrody. W związku z
tym Organizator wydaje nagrodę pomniejszoną o wartość tego podatku, a część pieniężna
nagrody nie podlega wypłacie na rzecz Laureatki.
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8.

Wydanie nagrody, o której mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a) niniejszego paragrafu, następuje
poprzez jej wysłanie na adres e-mail podany przez Laureatkę zgodnie z § 3 ust. 12
niniejszego regulaminu w terminie 14 dni od dnia podania Organizatorowi tego adresu.

§5
PRAWA AUTORSKIE
1.

Z chwilą zgłoszenia Zdjęcia lub Opisu do konkursu Uczestniczka udziela Organizatorowi
nieodpłatnie oraz bez ograniczeń czasowych, terytorialnych i ilościowych zezwolenia na
korzystanie ze Zdjęcia lub Opisu we wszelkich celach związanych z Konkursem (dalej w
skrócie: Licencja). Licencja obejmuje w szczególności upoważnienie do korzystania ze
Zdjęcia lub Opisu na polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i
prawach pokrewnych, a w szczególności: 1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania
Zdjęcia lub Opisu – wytwarzania określoną techniką egzemplarzy Zdjęcia lub Opisu, w tym
techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 2) w
zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Zdjęcie lub Opis utrwalono –
wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy, 3) w zakresie
rozpowszechniania Zdjęcia lub Opisu w sposób inny niż określony w pkt 2) – publicznego
wykonywania, wystawiania, wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania i reemitowania, a
także publicznego udostępniania Zdjęcia lub Opisu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do
niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności poprzez Internet.

2.

W przypadku zgłoszenia w stosunku do Organizatora roszczeń związanych z naruszeniem
przez zwycięskie Zdjęcie lub Opis praw autorskich przysługujących osobom trzecim lub
wszczęcia przeciwko Organizatorowi postępowania sądowego w tym zakresie, Laureatka
bezpośrednio przystąpi do sporu po stronie pozwanego Organizatora, zwolni Organizatora
z wszelkiej odpowiedzialności w omawianym zakresie, zaspokoi wszelkie uznane lub
prawomocnie zasądzone roszczenia skierowane przeciw Organizatorowi (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.
§6
ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1.

Podmiotem odpowiedzialnym z tytułu Konkursu jest wyłącznie Organizator. W
szczególności żadnej odpowiedzialności z tytułu Konkursu nie ponoszą serwisy Instagram,
Facebook i LinkedIn. Każda Uczestniczka całkowicie zwalnia serwisy Instagram, Facebook i
LinkedIn z takiej ewentualnej odpowiedzialności.

2.

Organizator nie ponosi jednak odpowiedzialności za przerwy i inne nieprawidłowości w
funkcjonowaniu stron internetowych, za pomocą których prowadzony jest Konkurs, oraz
trudności w dostępie do tych stron, jeżeli ich przyczyną są działania lub zaniechania
Uczestniczki lub podmiotów, którymi się ona posługuje lub z których usług korzysta, w
szczególności dostawców usług internetowych, albo jeżeli ich przyczyną jest nieprawidłowe
działanie posiadanej przez Uczestniczkę infrastruktury informatycznej.
§7
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
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1.

Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu należy składać Organizatorowi w formie pisemnej
na adres: Chapter 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul.
Limanowskiego 10/12, 60-744 Poznań lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na
adres monika@chapter1.pl, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ogłoszenia wyników
Konkursu. Reklamacje złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. O zachowaniu
terminu formy pisemnej decyduje data nadania listu (data stempla pocztowego).

2.

Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres do korespondencji osoby składającej
reklamację, jak również opis i powód reklamacji. Jakiekolwiek braki w zakresie, o którym
mowa w zdaniu poprzedzającym, nie będą jednak stanowiły przeszkody do rozpatrzenia
reklamacji z tym zastrzeżeniem, że brak podania adresu do korespondencji uniemożliwi
poinformowanie składającego reklamację o sposobie jej rozpatrzenia zgodnie z ust. 4
niniejszego paragrafu.

3.

Reklamacje rozpatruje Komisja Konkursowa, o której mowa w § 3 ust. 10 niniejszego
regulaminu.

4.

O sposobie rozpatrzenia reklamacji, wraz z uzasadnieniem rozstrzygnięcia, składający tę
reklamację zostanie poinformowany w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania
przez Organizatora listem poleconym za potwierdzeniem odbioru wysłanym na adres
podany w reklamacji.
§8
DANE OSOBOWE

1.

Dane osobowe przekazywane przez Uczestniczkę są przetwarzane przez Organizatora
(tj. Chapter 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Poznaniu, ul.
Limanowskiego 10/12, 60-744 Poznanń, wpisana do rejestru przedsiebiorcońw Krajowego
Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznan ń Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII
Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000472120, NIP 7792415251, REGON:
302498220), który jest ich administratorem w rozumieniu przepisów rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady 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 (dalej w skrócie: RODO).

2.

Organizator powołał inspektora ochrony danych osobowych, z którym można
skontaktować się listownie pod adresem Chapter 1 spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Poznaniu, ul. Limanowskiego 10/12, 60-744 Poznań
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: inspektor@chapter1.pl.

3.

W związku z prowadzeniem Konkursu zbierane są dane Uczestniczek w postaci nazwy
profilu Uczestniczki w serwisie Instagram lub nazwy profilu Uczestniczki w serwisie
Facebook, w tym także imienia lub nazwiska Uczestniczki, jeżeli użyte są one jako nazwa
takiego profilu. W przypadku Laureatek dodatkowo zbierane są następujące dane: imię i
nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania (wysyłki), numer telefonu kontaktowego,
adres e-mail oraz numer PESEL. Dane w postaci nazwy profilu Uczestniczki w serwisie
Facebook, w tym także imienia lub nazwiska Uczestniczki, jeżeli użyte są one jako nazwa
tego profilu, są zbierane za pośrednictwem Miasta Poznania z wykorzystaniem jego profilu
w serwisie Facebook dostępnym pod adresem internetowym www.facebook.com/Poznan.

4.

Dane osobowe uzyskane od Uczestniczek są przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w
celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w szczególności komunikacji z
Uczestniczkami, wyłonienia Laureatek, a w stosunku do Laureatek – także w celu wydania
nagród oraz rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych należnego od Laureatki z
tytułu otrzymania nagrody. Dane Laureatek w postaci nazwy profilu w serwisie Instagram
oraz nazwy profilu w serwisie Facebook (w tym także ich imienia lub nazwiska, jeżeli użyte
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są one jako nazwa takiego profilu) są dodatkowo publicznie udostępniane na stronie
www.mamytowcv.pl/konkurs.
5.

Podstawami prawnymi przetwarzania danych są:
1) w stosunku do wszystkich Uczestniczek:
5..a) zgoda dobrowolnie wyrażona przez Uczestniczkę w sposób określony w § 2 ust. 3
niniejszego regulaminu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz
5..b) prawie uzasadniony interes Organizatora przejawiający się w możliwości obrony
lub dochodzenia jego praw w przypadku złożenia reklamacji o której mowa w § 7
Regulaminu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
2) dodatkowo w stosunku do Laureatek: obowiązki prawne Organizatora przejawiające się
w obowiązku wydania nagrody (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. art. 919 § 1 ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny) oraz obowiązku rozliczenia podatku od nagrody
(art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. art. 42 ust. 1a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych).

6.

Dane osobowe Uczestniczek mogą być przekazywane podmiotom świadczącym na rzecz
Organizatora usługi księgowe, usługi prawne oraz usługi IT. Dodatkowo, dane osobowe
Laureatek są przekazywane właściwemu organowi podatkowemu (w celu rozliczenia
podatku od nagrody). W żadnym jednak wypadku dane osobowe Uczestniczek, w tym
Laureatek, nie są przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

7.

Dane osobowe Uczestniczek, w tym Laureatek, nie są przetwarzane w sposób
zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

8.

Dane osobowe Uczestniczek będą przechowywane przez okres od rozpoczęcia do 30 dnia
po dniu ogłoszenia wyników Konkursu, a w przypadku złożenia reklamacji także przez
okres realizacji postępowania reklamacyjnego. Dodatkowo dane osobowe Laureatek będą
przetwarzane przez czas realizacji celów wskazanych w ust. 5 pkt 2 niniejszego paragrafu
oraz do czasu przedawnienia obowiązku podatkowego, który zgodnie z obowiązującymi
przepisami wynosi 5 lat od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku (art. 86
§ 1 i 70 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa) oraz okresu
przedawnienia roszczeń z tytułu rozstrzygnięcia Konkursu, który zgodnie z obowiązującymi
przepisami wynosi sześć lat (art. 118 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny).

9.

Każdej Uczestniczce przysługuje prawo do żądania dostępu do jej danych, ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych – w prawnie uzasadnionych
przypadkach przewidzianych w RODO. W celu realizacji powyższych uprawnień można
przesłać stosowną wiadomość listownie na adres Chapter 1 spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Poznaniu, ul. Limanowskiego 10/12, 60-744 Poznań
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: inspektor@chapter1.pl.

10. Uczestniczka może w każdym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych, co nie
wpływa na zgodność przetwarzania danych przed wycofaniem zgody. Zgodę można
wycofać wysyłając odpowiednie oświadczenie listownie na adres Chapter 1 spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Poznaniu, ul. Limanowskiego 10/12, 60744 Poznań lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem:
inspektor@chapter1.pl. Wycofanie zgody jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego udziału
w Konkursie. W przypadku zgłoszenia reklamacyjnego Organizator jest jednak uprawniony
do przetwarzania danych Uczestniczki w zakresie niezbędnym do merytorycznego
rozpatrzenia żądania Uczestniczki, niezależnie od wycofania zgody. Dodatkowo w
przypadku przyjęcia nagrody Laureatka nie może żądać zaprzestania przetwarzania jego
danych w zakresie, jaki jest niezbędny do wykazania realizacji obowiązku rozliczenia
podatku dochodowego od nagrody ciążącym na Organizatorze, a także przez okresy
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przedawnień wskazanych w ust. 8 niniejszego paragrafu. Laureatka może żądać usunięcia
jego danych po wyczerpaniu celów wskazanych w zdaniu poprzedzającym.
11. Uczestniczka jest uprawniona do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu
Rozporządzenia w prawnie uzasadnionych przypadkach przewidzianych w RODO.
12. Podanie danych osobowych przez Uczestniczkę jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne w
celu wzięcia udziału w Konkursie a w odniesieniu do Laureatki– niezbędne także do
wydania przyznanej jej w Konkursie nagrody.
§9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w trakcie
trwania Konkursu, z tym zastrzeżeniem, że zmiany takie nie mogą pozbawiać Uczestniczek
ich praw nabytych na podstawie dotychczasowej wersji niniejszego regulaminu.

2.

Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania, przesunięcia okresu trwania Konkursu
lub przedterminowego zakończenia Konkursu z powodu działania siły wyższej rozumianej
jako okoliczności niezależnie od woli i działań Organizatora, których powstania Organizator
nie mógł przewidzieć i których powstaniu lub skutkom nie mógł zapobiec przy zachowaniu
należytej staranności, w szczególności takie jak: klęski żywiołowe, katastrofy, wojna, atak
terrorystyczny lub strajk.

3.

Regulamin podlega prawu polskiemu. W zakresie nieuregulowanym w regulaminie stosuje
się art. 919-921 oraz inne właściwe przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
cywilny.

4.

Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Konkursie nie mogą być przeniesione przez
Uczestniczkę na osobę trzecią bez zgody Organizatora, wyrażonej w formie pisemnej pod
rygorem nieważności.

5.

Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą
rozstrzygane przez sąd powszechny według właściwości wynikającej z przepisów ustawy z
dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.

6.

Regulamin
Konkursu
dostępny
www.mamytowcv.pl/konkurs.

7.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 29 października 2018 r., a jego zmiana z dnia 7
listopada 2018 r. wchodzi w życie z dniem 7 listopada 2018 r.

jest
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pod

adresem

internetowym

