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Regulamin Konkursu 

 

„Kto pyta… może wygrać książkę” 
  

§ 1 NAZWA KONKURSU 

 

Konkurs prowadzony jest pod nazwą „Kto pyta… może wygrać książkę” (dalej: „Konkurs”). 

  

§ 2 ORGANIZATOR KONKURSU 

 

Organizatorem Konkursu jest Raczkowski sp.k. z siedzibą w Warszawie, ul. Bonifraterska 17 

Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy dla miasta st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego, pod numerem KRS 0000373899, posiadająca numer NIP 5252496902 (dalej: 

„Organizator”). 

  

§ 3 CZAS TRWANIA KONKURSU 

 

Czas trwania konkursu obejmuje okres od dnia 21 grudnia 2020 roku od godziny opublikowania 

przez Organizatora postu konkursowego w serwisie LinkedIn do dnia 31 stycznia 2021 roku do 

godziny 23:59. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 12 lutego 2021 roku. 

 

§ 4 PODSTAWY PROWADZENIA KONKURSU 

 

1. Regulamin Konkursu będzie dostępny na stronie internetowej Organizatora: 

www.raczkowski.eu  

2. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób, ani w żadnym zakresie 

sponsorowany, wspierany, przeprowadzany, administrowany, stowarzyszony ani powiązany 

z  serwisem LinkedIn – https://www.linkedin.com (dalej: „Serwis”), co oznacza, że Serwis nie 

ponosi żadnej odpowiedzialności za przeprowadzenie tego Konkursu. Wszelkie pytania, 

komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być skierowane 

bezpośrednio do Organizatora, a w żadnym przypadku do właściciela czy administratora 

serwisu LinkedIn. 

3. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną ani 

żadną inną grą, której wynik zależy od przypadku w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 

r. o grach hazardowych (tj. Dz. U. 2020 poz. 2094). 

4. Konkurs jest konkursem z dziedziny nauki i jego celem jest promowanie wiedzy z zakresu 

ochrony danych osobowych w obszarze HR. 

 

§ 5 UCZESTNICTWO W KONKURSIE 

 

1. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być osoba pełnoletnia, zamieszkała na terenie 

Polski, z wyjątkiem osób wymienionych w § 5 ust. 3 Regulaminu. 

2. Uczestnikiem może być osoba, która łącznie spełnia wszystkie poniżej wskazane kryteria: 

a. posiada indywidualne konto w serwisie LinkedIn. 

b. obserwuje w serwisie LinkedIn profil Organizatora: 

https://www.linkedin.com/company/raczkowski/; 
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c. jest członkiem Grupy ProHRodo prowadzonej przez Organizatora w Serwisie; 

d. zapoznała się z treścią niniejszego Regulaminu; 

e. spełniła warunki przewidziane w treści Regulaminu, w szczególności w odniesieniu do 

Zadania konkursowego; 

3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, współpracownicy i przedstawiciele 

Organizatora oraz najbliżsi członkowie ich rodzin tj. ich wstępni, zstępni, rodzeństwo, 

małżonkowie i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia. 

  

§ 6 ZASADY KONKURSU 

 

1. Uczestnik, który spełnił przesłanki określone w § 5 ust. 1, 2 Regulaminu wykonuje Zadanie 

konkursowe, polegające na: 

a. Dołączeniu do grupy ProHRodo Raczkowski  

b. opublikowaniu komentarza pod postem konkursowym, zamieszczonym przez Organizatora 

w grupie ProHRodo Raczkowski. Komentarz powinien zawierać: 

i. pytanie problemowe istotne dla praktyki HR w obszarze RODO lub nieoczywiste 

zagadnienie z zakresu danych osobowych w praktyce HR, 

ii. wraz z krótkim uzasadnieniem, dlaczego zdaniem uczestnika odpowiedź na 

postawione pytanie jest nowatorska i praktycznie istotna dla praktyki HR.  

iii. Pytanie wraz z uzasadnieniem nie może zawierać więcej niż 1 250 znaków ze 

spacjami. 

2. Zgłoszenie nie może być edytowane, naruszać zasad dobrych obyczajów, zawierać treści 

obelżywych lub powszechnie uznanych za obraźliwe, naruszających prawa osób trzecich lub 

niezgodnych z prawem polskim, a także w sposób oczywisty godzących w uczucia religijne. 

3. Organizator zastrzega, że w przypadku, w którym Zgłoszenie konkursowe zawiera treści 

oczywiście naruszające zasady dobrych obyczajów, obelżywe lub powszechnie uznane za 

obraźliwe, naruszające prawa osób trzecich lub niezgodne z prawem polskim, a także w sposób 

oczywisty godzące w uczucia religijne zostanie usunięte z uczestnictwa w Konkursie. 

4. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie jednokrotnie. W przypadku zamieszczenia więcej niż 

jednego komentarza, Organizator bierze pod uwagę jedynie pierwszy (wcześniejszy) komentarz 

Uczestnika. 

5. Zgłoszenia konkursowe muszą stanowić efekt samodzielnej pracy twórczej Uczestników nie 

mogą stanowić cudzych utworów, ich kopii ani opracowania. 

6. Zgłoszenie nie może zwierać oznaczeń kancelarii konkurencyjnych w stosunku do 

Organizatora. Zgłoszenia zawierające takie oznaczenia będą usuwane.  

7. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, którzy 

posługują się kilkoma kontami LinkedIn, posługują się fikcyjnymi kontami LinkedIn, nie spełnili 

wszystkich wymogów związanych z udziałem w Konkursie, prowadzą jakiekolwiek działania 

mające na celu próbę obejścia Regulaminu lub jego naruszenia. 

8. W Konkursie wezmą udział wyłącznie zgłoszenia, przesłane w okresie trwania Konkursu, 

określonym w § 3. 

 

§ 7 WYBÓR LAUREATÓW KONKURSU 

 

1. Spośród osób, które zrealizowały zasadnie konkursowe oraz spełniają warunki określone 

w § 5 ust.1, 2 Regulaminu Konkursowa dokona wyboru trzech laureatów.  

2. W skład Komisji Konkursowej wchodzą: dr Dominika Dörre-Kolasa, Joanna Choroszczak-
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Magiera, dr hab. Monika Latos-Miłkowska, profesor Akademii L. Koźmińskiego. 

3. Zgłoszenia konkursowe będą oceniane z uwzględnieniem istotności odpowiedzi na pytanie dla 

praktyki HR, a także braku jednoznacznego rozstrzygnięcia w tym przedmiocie.  

4. O wyborze Laureatów Konkursu, Organizator poinformuje na grupie ProHRodo. 

 

§ 8 NAGRODA 

 

1. W Konkursie przewidziano po jednej (1) nagrodzie (dalej: „Nagroda”) dla każdego z trzech (3) 

Laureatów. 

2. Nagrodą za zwycięstwo w Konkursie jest egzemplarz książki pod red. Dominiki Dörre-Kolasy, 

„Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu” wydana przez C.H. BECK. z indywidualną 

dedykacją.  

3. Laureatom Konkursu nie przysługuje prawo do zmiany Nagrody na ekwiwalent pieniężny. 

4. Warunkiem otrzymania Nagrody, jest skontaktowanie się Laureata z Organizatorem poprzez 

wysłanie e-maila do Organizatora na adres prohr@raczkowski.eu  w terminie 7 dni od dnia 

ogłoszenia wyników Konkursu. W wiadomości należy zawrzeć dane niezbędne do przekazania 

Nagrody, w szczególności imię i nazwisko oraz adres na terytorium Polski, pod który ma zostać 

wysłała Nagroda. Niezachowanie tego terminu, podanie nieprawidłowego adresu lub innych 

nieprawidłowych lub niekompletnych danych, o których mowa w zdaniu poprzednim, a także 

uchybienia uniemożliwiające doręczenie Nagrody może skutkować utratą prawa do Nagrody. 

5. W przypadku nieskontaktowania się Laureata z Organizatorem w ww. terminie lub podania 

danych uniemożliwiających doręczenie Nagrody, zostanie wyłoniony i ogłoszony kolejny 

Laureat spośród przesłanych w toku Konkursu Zgłoszeń.  

 

§ 9 PRAWA AUTORSKIE 

 

1. Organizator jest przyrzekającym Nagrodę w myśl art. 919 § 1 Kodeksu Cywilnego. Zgodnie 

z  art. 921 § 3 Kodeksu Cywilnego, z chwilą wydania Nagrody Laureatowi Konkursu, Organizator 

nabywa autorskie prawa majątkowe do nagrodzonego pytania Laureata Konkursu, oraz prawa 

do rozpowszechniania jego opracowań, we wszystkich krajach świata bez ograniczeń 

czasowych, na następujących polach eksploatacji: utrwalanie, w tym utrwalanie na materialnych 

nośnikach informatycznych, zwielokrotnianie dowolną techniką, w tym zwielokrotnianie techniką 

drukarską, wprowadzanie egzemplarzy do obrotu, wprowadzanie do pamięci komputera, 

rozpowszechnianie w sieci Internet lub innych sieciach komputerowych lub teleinformatycznych, 

publiczne wykonywanie lub odtwarzanie, tworzenie i rozpowszechnianie utworów zależnych, 

modyfikowanie, w tym m. in. prawo do korekty, dokonywania przeróbek, zmian i adaptacji 

całości oraz jego pojedynczych fragmentów, najem, dzierżawa, używania we wszystkich 

formach reklamy, korzystanie w zakresie promocji i reklamy. 

2. Z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych do nagrodzonego objętego zgłoszeniem 

konkursowym, Laureatowi Konkursu nie przysługuje wynagrodzenie. Otrzymana w Konkursie 

Nagroda wyczerpuje w całości roszczenia finansowe Laureata Konkursy z powyższego tytułu. 

3. Organizator nie jest zobowiązany do rozpowszechniania lub wykorzystania nagrodzonych 

odpowiedzi na pytania konkursowe. 

 

§ 10 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Administratorem danych osobowych ujawnionych w związku z uczestnictwem w Konkursie 
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(dalej: „Dane osobowe”) jest Raczkowski sp. k. z siedzibą w Warszawie, ul. Bonifraterska 17.   

2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Konkursu, na podstawie art. 6 

ust. 1 lit. f) RODO. Przetwarzanie danych oparte jest na podstawie prawnie uzasadnionego 

interesu Organizatora i wynika z uzasadnionego celu jakim jest realizacja i przeprowadzenie 

Konkursu, a w przypadku Laureatów również doręczenie Nagrody. W przypadku złożenia 

reklamacji przez Uczestnika, dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia reklamacji, 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 

3. Dane Uczestników Konkursu nie będą udostępnianie innym odbiorcom danych. Dane 

Laureatów zostaną udostępnione dostawy usług kurierskich. 

4. Dane osobowe Uczestników nie będą przesyłane do państw trzecich. 

5. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w okresie trwania Konkursu i przez okres 

3 miesięcy, a w stosunku do osób, które złożyły reklamację lub skargę przez okres prowadzenia 

postępowania reklamacyjnego.  

6. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

7. W przypadku, w którym Uczestnik uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza 

przepisy Ogólnego rozporządzenia, ma on prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 

8. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udziału 

w Konkursie / otrzymania nagrody.  

 

§ 11 TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI 

 

1. Skargi i reklamacje związane z funkcjonowaniem Konkursu, a także związane z realizacją 

korzyści z niego wynikających, mogą zostać złożone pisemnie na adres korespondencyjny 

Organizatora: Raczkowski sp. k. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, lub w drodze 

wiadomości mailowej na adres: office@raczkowski.eu. 

2. Skarga lub reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika, adres korespondencyjny 

lub adres e-mail oraz opis okoliczności stanowiących podstawę skargi lub reklamacji oraz 

sposób w jaki Uczestnik życzy sobie zostać powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji (list 

polecony albo wiadomość mailowa). 

3. Skargi i reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty doręczenia Organizatorowi. 

O rozstrzygnięciu Skarżący zostanie poinformowany w wybranej przez niego formie.  
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