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REGULAMIN KONKURSU „Odkryj swoje talenty” 

 

§ 1  

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Konkurs „Odkryj swoje talenty” (dalej „Konkurs”) jest organizowany na zasadach określonych  

w niniejszym regulaminie (dalej „Regulamin") i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

2. Organizatorem Konkursu są: Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, z siedzibą w Gdańsku przy  

al. Grunwaldzkiej 238A, wpisana do ewidencji uczelni niepublicznych pod numerem 314, Wyższa Szkoła 

Bankowa w Poznaniu, z siedzibą w Poznaniu przy ul. Powstańców Wielkopolskich 5, wpisana do ewidencji 

uczelni niepublicznych pod numerem 47, Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, z siedzibą w Toruniu przy  

ul. Młodzieżowej 31a, wpisana do ewidencji uczelni niepublicznych pod numerem 148, Wyższa Szkoła 

Bankowa we Wrocławiu, z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Fabrycznej 29-31, wpisana do ewidencji uczelni 

niepublicznych pod numerem 146, Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie, z siedzibą przy ul. Łabiszyńskiej 

25, 03-204 Warszawa, wpisana do ewidencji uczelni niepublicznych pod numerem 311, zwane dalej 

„Organizatorem”. 

3. Konkurs ma na celu budowanie pozytywnego wizerunku Organizatora.  

4. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w przepisach Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r.  

o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. nr 201, poz. 1540 z późn.zm.). Organizator oświadcza, że Konkurs nie 

jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od 

przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ww. ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 

hazardowych. 

5. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. 

6. Czynności związane z obsługą techniczną i wyłonieniem zwycięzców Konkursu prowadzi Organizator. 

7. Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przy wykorzystaniu strony internetowej 

Konkursu: https://www.wsb.pl/konkurs-odkryj-swoje-talenty-edycja-iv (dalej „Strona internetowa 

Konkursu”). 

 

§ 2  

UCZESTNICTWO W KONKURSIE 

1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która  

w dniu przystąpienia do Konkursu ukończyła 18 lat oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub 

osoba, która posiada zgodę przedstawiciela ustawowego na udział w Konkursie oraz osoba, która spełni 

pozostałe warunki określone w Regulaminie (dalej „Uczestnik”). 

2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora oraz osoby wchodzące w skład Komisji 

Konkursowej, a także w obu powyższych przypadkach członkowie ich najbliższych rodzin, przez co rozumie się 

małżonka, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, przysposobionych i przysposabiających, a także osoby 

pozostające w faktycznym pożyciu z pracownikami oraz członkami Komisji Konkursowej. 

3. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu. Uczestnik 

zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, że spełnia 

wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie, w tym warunki niezbędne do udziału  

w badaniu TOP 5 Clifton Strengths („teście Gallupa”) oraz badaniu 34 talenty dostępne na stronie internetowej 

https://www.wsb.pl/konkurs-odkryj-swoje-talenty-edycja-iv 

 

 

§ 3  

PRZEBIEG I WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE 

1. Konkurs rozpocznie się dnia 3 sierpnia 2022 r. o godz. 00.00, a zakończy w dniu 14 sierpnia 2022 r., o godz. 

23.59.  
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2. Konkurs zostanie opublikowany na Stronie internetowej Konkursu. 

3. Uczestnictwo w Konkursie polega na wypełnieniu formularza znajdującego się na Stronie internetowej 

Konkursu oraz dokończeniu zdania: „Ludzie mówią, że mam talent do …”. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględniania w Konkursie zadań konkursowych:  

a) niezgodnych z regulaminem Strony internetowej Konkursu,  

b) niespełniających kryteriów określonych w Regulaminie lub zgłoszonych niezgodnie z zasadami Regulaminu, 

c)  zawierających treści niezgodne z dobrymi obyczajami, niemoralne, obraźliwe lub naruszające 

obowiązujące przepisy prawa, 

d) naruszających prawa, w tym w szczególności prawa autorskie bądź dobra osobiste osób trzecich, w tym 

bezprawnie wykorzystujących wizerunki osób trzecich, 

e) zawierające treści o charakterze reklamowym dotyczące jakichkolwiek towarów lub usług innych niż 

oferowane przez Organizatora. 

5. Każdy Uczestnik może przesłać tylko jedną pracę konkursową. W przypadku przesłania większej liczby prac 

konkursowych przez tego samego Uczestnika ocenie podlegać będzie praca przesłana w pierwszej wiadomości. 

6. Praca konkursowa nie może być edytowana. Prace konkursowe edytowane nie będą brane pod uwagę przez 

Organizatora. 

§ 4  

NAGRODY I ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW 

1. Zwycięzców Konkursu wyłoni Komisja Konkursowa. W skład Komisji Konkursowej wchodzą 3 osoby powołane 

przez Organizatora. Wybierając zwycięzców Konkursu, Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę jakość, 

pomysłowość, kreatywność oraz kolejność zgłoszenia. Komisja Konkursowa dysponuje pełną swobodą w 

podejmowaniu decyzji w zakresie wyboru zwycięzców Konkursu. 

2. W Konkursie zostanie przyznanych 31 nagród II stopnia oraz jedna nagroda główna- I stopnia. 

3. Nagrodą II stopnia będzie jednorazowy, bezterminowy kod dostępu do badania TOP 5 Clifton Strengths („test 

Gallupa”). 

4. Nagrodą I stopnia będzie jeden, jednorazowy, bezterminowy kod dostępu do badania 34 talenty Clifton 

Strengths oraz 120 minutowa sesja coachingowa z interpretacją wyników badania. 

5. Sesję coachingową, o której mowa w ust. 4 powyżej, można zrealizować od dnia 9 września 2022 roku do dnia 

31 marca 2023 roku włącznie, po wykonaniu badania 34 talenty Clifton Strengths i wcześniejszym umówieniu 

się, drogą mailową, z coachem (katarzyna@bieleniewicz.com).   

6. Każdy zwycięzca Konkursu może otrzymać tylko jedną nagrodę. 

7. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone dnia 9 września 2022 r. poprzez poinformowanie zwycięzców Konkursu  

o wygranej na wskazany przez nich przy wypełnianiu formularza adres e-mail i przekazanie kodu dostępu do 

badania  

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wydania nagrody z przyczyn leżących po stronie 

Uczestnika. 

§ 5  

REKLAMACJE 

1. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników do Organizatora w terminie 

do 7 dni od dnia zakończenia Konkursu. 

2. Zgłoszenie reklamacyjne należy wysłać listem poleconym na adres: al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań  

z dopiskiem “Odkryj swoje talenty - reklamacja” oraz wskazaniem adresu poczty elektronicznej, na który 

Organizator ma odesłać odpowiedź na reklamację. Podanie adresu mailowego przez Uczestnika uważa się za 

wyrażenie zgody na otrzymanie odpowiedzi na reklamację na podany przez Uczestnika adres mailowy.  

3. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres do korespondencji Uczestnika, jak również dokładny opis 

i powód reklamacji. W przypadku braku potrzebnych informacji, Organizator zastrzega sobie prawo wezwania 

mailto:katarzyna@bieleniewicz.com
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Uczestnika do uzupełnienia braków w terminie 7 dni od dnia takiego wezwania. Nieuzupełnienie przez 

Uczestnika braków uprawnia Organizatora do pozostawienia zgłoszenia bez rozpoznania. 

4. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w § 5 pkt 1. niniejszego paragrafu nie będą 

rozpatrywane. 

5. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom.  

6. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany listem poleconym (o ile Uczestnik nie 

wyrazi zgody na przesłanie powiadomienia jedynie drogą elektroniczną), w terminie 7 dni od dnia otrzymania 

reklamacji do Organizatora, na wskazany w reklamacji adres do korespondencji. 

7. Organizator będzie rozpatrywać reklamacje Uczestników na podstawie Regulaminu. 

 

§ 6 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorami danych osobowych Uczestników jest „Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia” sp. 

z o.o. z siedzibą w Poznaniu, al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań. 

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych Rafałem Surowy jest możliwy za pośrednictwem poczty 

elektronicznej, adres e-mail: iod@teb-akademia.pl.  

3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu: 

a) Realizacji Konkursu, podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, czyli akceptacja 

regulaminu. 

b) dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, które to cele są prawnie usprawiedliwionym interesem 

realizowanym przez administratora danych osobowych. Podstawą prawną przetwarzania jest przepis art. 6 

ust. 1 lit. f RODO, 

c) Realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa. Podstawą prawną przetwarzania jest przepis art. 

6 ust. 1 lit. c RODO, 

4. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, a także przez 

okres przedawnienia roszczeń.  

5. Odbiorcami danych osobowych Uczestników będą podmioty posiadające prawo dostępu do tych danych na 

podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące z Administratorem danych osobowych Uczestników 

w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji zadań spoczywających na Administratorze danych osobowych 

Uczestników.  

6. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich sprostowania, poprawiania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody w 

dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.  

7. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, 

że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). 

8. Dane osobowe Uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Dane osobowe Uczestników 

mogą być przekazywane do państwa trzeciego (poza EOG) jeśli ma tam siedzibę usługodawca Administratora 

danych osobowe Uczestników. W związku z możliwością przekazania danych osobowych Uczestników poza 

terytorium EOG, Administrator danych osobowych Uczestników zadbał, aby dostawcy dawali gwarancję 

wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Dane osobowe Uczestników mogą być też przekazywane 

organom publicznym, ale tylko gdy upoważniają ich do tego obowiązujące przepisy. W żadnym przypadku 

przekazanie danych nie zwalnia Administratora danych osobowych Uczestników z odpowiedzialności za ich 

przetwarzanie. 

 

§ 7 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
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1. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu, tj. 3 sierpnia 2022 r. Regulamin dostępny jest  

w siedzibie Organizatora, na stronie internetowej Organizatora oraz na Stronie internetowej Konkursu. 

2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego. 

 


