
Regulamin konkursu „Dlaczego ważne jest bezpieczeństwo w sieci?” 

 

§ 1.Definicje 

Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: „Regulamin”) oznaczają:  

1. „Konkurs” – konkurs „Dlaczego ważne jest bezpieczeństwo w sieci?” prowadzony na 
zasadach określonych niniejszym Regulaminem.  

2. „Organizator” – Portal BrandsIT  

3. „Fundator” - Marken Systemy Antywirusowe - Oficjalny dystrybutor produktów Bitdefender 
w Polsce; z siedzibą ul. Jana Hieronima Derdowskiego, 81-369 Gdynia; NIP: 913 130 57 85; 
REGON: 191 743 230  

4. „Uczestnik” – pełnoletnia osoba fizyczna, która przesłała drogą mailową na adres 
redakcja@brandsit.pl odpowiedź na pytanie - Dlaczego ważne jest bezpieczeństwo w sieci? i 
wyraża zgodę na przetwarzanie danych w postaci adresu email na czas trwania konkursu  

5. „Komisja” – Komisja Konkursowa składająca się z przedstawicieli Organizatora. 

6. "Zwycięzca" - Uczestnik, którego zgłoszenie zostało wybrane przez Komisję jako jedno z 
10 najlepszych. 

 

§ 2. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie.  

2. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, za pośrednictwem 
portalu BrandsIT.pl.  

3. Konkurs rozpoczyna się 29 października 2018 r., a kończy 5 listopada 2018 r. o godz. 
23:59. Wyniki zostaną podane dzień po zakończeniu konkursu 6 listopada 2018 roku.  

4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 
hazardowych (Dz. U. z 2009 Nr 201 poz. 1540 z późn. zm.). 

 

§ 3. Warunki uczestnictwa w Konkursie 

1. Uczestnikiem Konkursu może być użytkownik portalu BrandsIt.pl będący pełnoletnią 
osobą fizyczną posiadającą obywatelstwo polskie, miejsce stałego zamieszkania na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz pełną zdolność do czynności prawnych.  

2. Przed wzięciem udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem. 

 

§ 4. Zasady Konkursu 



1. Wzięcie udziału w Konkursie polega na udzieleniu odpowiedzi na pytanie Dlaczego ważne 
jest bezpieczeństwo w sieci? 

2. Pytanie jest otwarte. Odpowiedź powinna składać się z kilku do kilkunastu zdań i będzie 
oceniana przez Komisję. Spośród nadesłanych odpowiedzi, Komisja wybierze 10 
najlepszych.  

3. Odpowiedzi zawierające treści sprzeczne z prawem, łamiące normy społeczne i 
obyczajowe lub będące niezgodne z założeniami Konkursu i zadań nie będą brane pod 
uwagę, tj. nie będą przedmiotem oceny Komisji.  

4. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik musi poprawnie wysłać zgłoszenie z adresu 
email, na który otrzyma odpowiedź w razie wygranej, odpowiadając na pytanie (zgodnie z § 
1., ust. 4.),  

5. Uczestnik Konkursu oświadcza, że odpowiedź złożona w Konkursie stanowi przejaw jego 
własnej twórczej działalności, oraz nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym ich 
dóbr osobistych. W przypadku gdyby zgłoszenie naruszało jakiekolwiek prawa osób trzecich, 
w tym autorskie prawa majątkowe i osobiste lub dobra osobiste, Uczestnik zobowiąże się do 
zaspokojenia wszelkich roszczeń zgłoszonych przez osoby trzecie w związku z naruszeniem 
tych praw, z wyjątkiem obowiązków i odpowiedzialności spoczywających w tym zakresie na 
Organizatorze wynikających z obowiązujących przepisów prawa. 

 

§ 5. Nagrody 

1. Nagrodę w Konkursie (dalej „Nagroda”) stanowi 10 licencji na antywirus Bitdefender  
(licencja na pół roku) 

2. W konkursie nagrodzonych zostanie 10 Uczestników. Jednej osobie przysługuje jedna 
Nagroda.  

3. Zwycięzcy otrzymają Nagrodę drogą elektroniczną. Na adres e-mail uczestnika zostanie 
wysłany kod licencyjny. 

4. Zwycięzcy nie przysługuje prawo żądania wymiany Nagrody na ekwiwalent pieniężny. 

 

§ 6. Rozstrzygnięcie Konkursu 

1. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 6 listopada 2018 roku. Tego dnia wyłonieni przez 
Komisję Zwycięzcy otrzymają drogą elektroniczną powiadomienie o wygranej wraz z 
Nagrodą.  

2. Komisja wybierze 10 najlepszych odpowiedzi, zgłoszonych w wyznaczonym dla Konkursu 
czasie. 

 

§ 7. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji 



1. Reklamacje związane z Konkursem mogą być zgłaszane drogą elektroniczną na adres: 
bok@brandsit.pl 

2. Reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika takie jak: imię, nazwisko, adres do 
korespondencji, jak również dokładny opis i powód reklamacji. W przypadku braku 
potrzebnych informacji, Organizator zastrzega sobie prawo wezwania Uczestnika do 
uzupełnienia braków w terminie 7 (siedmiu) dni od daty takiego wezwania. Nieuzupełnienie 
przez Uczestnika braków uprawnia Organizatora do pozostawienia zgłoszenia bez 
rozpoznania.  

3. Złożone reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. 
Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie 
elektronicznej niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji.  

 

§ 8. Dane osobowe 

1. Administratorem danych osobowych jest Organizator.  

2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w celu związanym z organizacją i 
przeprowadzeniem Konkursu na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie 
danych osobowych Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 oraz art. 6 ust 1 pkt 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 (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych, Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1, dalej jako „RODO”), tj. na 
podstawie zgody Uczestnika Konkursu na przetwarzanie jego danych osobowych.  

3. Odbiorcą danych osobowych Uczestników jest Administrator i jego upoważnieni 
pracownicy. 

4. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez Administratora przez okres od 
29 października 2018 roku do 6 listopada 2018 roku.  

5. Uczestnik posiada prawo żądania od Administratora danych osobowych dostępu do treści 
swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także do żądania 
przenoszenia danych.  

6. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
gdy przetwarzanie danych osobowych dotyczących Uczestnika narusza przepisy RODO lub 
przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2018 r. 
poz. 1000.  

7. Wyrażenie przez Uczestnika Konkursu zgody wskazanej w Regulaminie oraz podanie 
przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, ale jednocześnie jest warunkiem 
koniecznym do wzięcia udziału w Konkursie. Konsekwencją niewyrażenia zgody przez 
Uczestnika lub niepodania danych osobowych będzie wyłączenie Uczestnika z Konkursu.  

 

§ 9. Postanowienia końcowe 



1. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie 
obowiązującego prawa. 

 


