REGULAMIN KONKURSU
„WYMARZONE MIEJSCE PRACY”

I.

ORGANIZATOR KONKURSU

Organizatorem konkursu jest spółka pod firmą: „SATORIA Group Spółka Akcyjna” z siedzibą w
Warszawie, mieszcząca się pod adresem: 02-566 Warszawa ul. Puławska 2 budynek B,
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla
m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS
0000281121, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 5271557591 oraz numer
statystyczny REGON 012330410 (dalej jako „Organizator”)

II.

WARUNKI UCZESTNICTWA

1) W konkursie może uczestniczyć każda osoba fizyczna, która:
a) jest pełnoletnia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
b) nie jest pracownikiem albo przedstawicielem Organizatora, lub inną osobą biorącą
udział w przygotowaniu konkursu.
2) Uczestnikiem konkursu staje się osoba, która prawidłowo wypełniła, podpisała i złożyła
Kupon konkursowy w urnie przy stoisku Organizatora na Targach Recruiting Days w
Warszawskim Centrum EXPO XXI w dniu 19 października 2018 r.
3) Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne i dobrowolne.

III. TERMIN I MIEJSCE KONKURSU
1) Konkurs odbywa się w dniu 19 października 2018 r. w godzinach 8:00-16:00 podczas
Targów Recruiting Days w Warszawskim Centrum EXPO XXI.

2) Termin, o którym mowa w ust. 1) jest ostateczny. Wypełnione Kupony konkursowe, które
wpłyną do Organizatora po wyznaczonym terminie nie zostaną zakwalifikowane do
konkursu.

IV. ZASADY KONKURSU
1) W celu przystąpienia do konkursu Uczestnik musi wypełnić kupon konkursowy, którego
wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu (dalej jako „Kupon konkursowy”).
2) Wypełnienie Kuponu konkursowego wymaga:

a) podania imienia, nazwiska oraz adresu e-mail Uczestnika;
b) podania odpowiedzi na zadanie konkursowe, o którym mowa w ust. 4) poniżej;
c) wyrażenia zgody na wykorzystanie przez Organizatora podanych danych
osobowych

Uczestnika

w

celach:

prowadzonego

konkursu,

procesów

rekrutacyjnych prowadzonych przez Organizatora oraz działań marketingowych
Organizatora;
d) złożenia własnoręcznego podpisu.
3) Wypełniony Kupon konkursowy należy wrzucić do urny, znajdującej się na stoisku
Organizatora podczas Targów Recruiting Days w Warszawskim Centrum EXPO XXI w dniu
19 października 2018 r. w godzinach 8:00-16:00.
4) Zadaniem konkursowym jest opisanie w trzech słowach wymarzonego miejsca pracy (dalej
jako: „Zadanie konkursowe”).
5) Każdy Uczestnik może wypełnić tylko jeden Kupon konkursowy.

6) Kupony konkursowe niespełniające wymagań, o których mowa w niniejszym Regulaminie,
nie będą kwalifikowane do konkursu.
V. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODA
1) Organizator wyłoni spośród Uczestników jednego zwycięzcę konkursu, który otrzyma jedną
nagrodę, o której mowa w ust. 3) poniżej.
2) Zwycięzcą konkursu będzie ten Uczestnik, który spełni wymagania konkursowe określone
niniejszym Regulaminem oraz w sposób najbardziej pomysłowy i oryginalny wykona
Zadanie konkursowe.
3) Nagrodą w konkursie będzie ufundowana przez Organizatora voucher na kolacje w hotelu
„Best Western Hotel Portos” (ul. Mangalia 3a, 02-758 Warszawa) obowiązujący w terminie
do 30 czerwca 2019 r., o wartości 150 zł.
4) Informacja o rozstrzygnięciu Konkursu zostanie umieszczona w dniu 19 listopada 2018 r.
na stronie internetowej Organizatora http://satoriagroup.pl/pl/kariera-w-satoria-group-sa/
oraz

na

profilu

Organizatora

na

portalu

społecznościowym

Facebook

https://www.facebook.com/satoriagroup/.
5) Organizator

skontaktuje

się

ze

zwycięzcą

konkursu

za

pośrednictwem

poczty

elektronicznej przy użyciu adresu e-mail podanego przez Uczestnika w Kuponie
konkursowym. Sposób i termin odebrania nagrody zostanie ustalony indywidualnie ze
zwycięzcą konkursu przez Organizatora.
6) W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą Konkursu podczas
ogłoszenia wyników Konkursu lub jego rezygnacji z nagrody, nagroda przypada kolejnej
osobie wybranej przez Organizatora zgodnie z kryteriami określonymi w ust. 2) powyżej.

Jeśli z przyczyn niezależnych od Organizatora niemożliwe będzie wyłonienie zwycięzcy,
nagroda przepada.

VI. PRAWA AUTORSKIE
1) W Konkursie mogą brać udział jedynie rozwiązania Zadania konkursowego będące
wynikiem indywidualnej pracy twórczej Uczestników, nienaruszające praw osób trzecich
oraz wolne od wad prawnych.
2) Z chwilą zgłoszenia propozycji rozwiązania Zadania konkursowego do konkursu, Uczestnik
wyraża zgodę na korzystanie z niego przez Organizatora dla celów konkursowych.

VII. DANE OSOBOWE
1) Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez Uczestników konkursu będą przez niego
przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) do celów prowadzonego konkursu,
procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Organizatora oraz działań marketingowych
Organizatora, na co Uczestnik konkursu wyraża zgodę poprzez przystąpienie do konkursu.
2) Administratorem danych osobowych jest: spółka pod firmą: „SATORIA Group Spółka
Akcyjna” z siedzibą w Warszawie, mieszczącą się pod adresem: 02-566 Warszawa ul.
Puławska 2 budynek B.
3) Dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania zgody przez Uczestnika, nie
dłużej niż przez 12 miesięcy od dnia 19 października 2018 r.
4) Każdy Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia
sprzeciwu i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ponadto Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych w zakresie naruszenia prawo do ochrony danych osobowych lub innych praw
przyznanych na mocy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst
jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1) Treść

Regulaminu

dostępna

jest

na

stronie

internetowej

Organizatora

http://satoriagroup.pl/pl/kariera-w-satoria-group-sa/ oraz w wersji papierowej przy stoisku
Organizatora na Targach Recruiting Days w Warszawskim Centrum EXPO XXI.
2) Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie ona na
pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie, a także do przerwania konkursu lub jego
zakończenia bez dokonania wyboru zwycięzcy, w każdym momencie, bez podawania
przyczyn.
3) Zgłoszenie do udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego
Regulaminu.
4) Do spraw nie ujętych w niniejszym regulaminie, stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu
cywilnego.

