
 

 
 

 

 

 

Regulamin konkursu  

„Nasza odpowiedzialność środowiskowa” 

z dnia 20 marca 2023 r. 

 

§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych w niniejszym regulaminie 

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

2. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie 

„Nasza odpowiedniość środowiskowa” (dalej: „Konkurs”). 

3. Organizatorem Konkursu jest Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, ul. 

Fabryczna 29-31, 53-609 Wrocław (www.wsb.pl/wroclaw), zwana dalej 

„Organizatorem”. 

4. Fundatorem główniej nagrody jest firma REKOPOL, zwana dalej „Fundatorem”. 

5. Konkurs jest prowadzony na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przy wykorzystaniu 

serwisu Facebook: https://www.facebook.com/groups/2514501965240991 

(dalej: „Grupa FB”.) 

6. Konkurs „Nasza odpowiedniość środowiskowa” ma na celu budowanie 

pozytywnego wizerunku Organizatora oraz Fundatora. 

7. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie 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 ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 

hazardowych. 
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8. Niniejszy konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani 

przeprowadzany przez serwis Facebook, ani nie jest z nim związany, , przez co 

serwis Facebook jest zwolniony z odpowiedzialności przez każdego Uczestnika 

Konkursu.  

9. Konkurs rozpocznie się dnia 22 marca 2023 r., a zakończy w dniu 29 marca 2023 

r., o godz. 23:59. 

10.  Konkurs zostanie opublikowany w poście zamieszczonym na Grupie FB „Studenci 

WSB Wrocław - informacje organizacyjne” 

(https://www.facebook.com/groups/2514501965240991). 

11.  Czynności związane z obsługą techniczną prowadzi Organizator. 

12.  Zwycięzców wyłoni Komisja Konkursowa. W skład Komisji Konkursowej wchodzą 

pracownicy Działu Marketingu i PR Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 

Katarzyna Kulig-Moskwa, pełnomocnik ds. zrównoważonego rozwoju WSB,  Maria 

Jędrzejewska, specjalista ds. komunikacji marketingowej Rekopol Organizacja 

Odzysku Opakowań S.A 

 

 

§ 2 Uczestnictwo w konkursie 

1. Uczestnikiem konkursu może zostać 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 która spełni 

pozostałe warunki określone w Regulaminie Konkursu. 

2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora Konkursu oraz 

osoby wchodzące w skład Komisji Konkursowej, a także w obu 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 

Konkursu niniejszego Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania 
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określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie 

warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. 

4. Prawidłowe wykonanie zadania konkursowego jest równoznaczne ze złożeniem 

przez Uczestnika następujących oświadczeń i zobowiązań: 

a. Zadanie Konkursowe stanowi przejaw indywidualnej i oryginalnej 

twórczości Uczestnika, 

b. Uczestnik dysponuje wszelkimi prawami do składanej pracy i nie są one w 

żaden sposób ograniczone ani obciążone na rzecz osób trzecich. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nie uwzględniania w Konkursie 

zadań konkursowych: 

a. niezgodnych z regulaminem serwisu Facebook, 

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. 

§3 Przebieg i warunki udziału w Konkursie 

1. Konkurs polega na odpowiedzi na następujące pytanie konkursowe:  

 Jakim hasłem można zachęcać do segregowania śmieci/odpadów?  

2. Odpowiedz na pytanie należy udzielić w komentarzu pod postem konkursowym 

na grupie FB (https://www.facebook.com/groups/2514501965240991 ) 

3. Jedna osoba może udzielić tylko jednej odpowiedzi. 

4. Odpowiedź w komentarzu pod postem konkursowym nie może być edytowana. 

Odpowiedzi edytowane nie będą brane pod uwagę przez Organizatora. 
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5. W przypadku przesłania dwóch lub więcej komentarzy przez osobę pod tą samą 

nazwą użytkownika-fana, pod uwagę będzie brany komentarz, który został 

umieszczony chronologicznie jako pierwszy. 

 

§ 4 Nagrody i zasady wyłaniania zwycięzców 

1. W konkursie zostanie przyznane pięć nagród głównych: Gra planszowa „Ja nie idę” 

o wartości ok. 100 zł, pufa do siedzenia typu „Lazybag” o wartości ok. 50 zł, notes 

kołonotatnik o wartości ok. 10 zł i materiały edukacyjne (książeczki, zakładki). 

2. Zwycięzców wyłoni Komisja Konkursowa.  

3. Wybierając zwycięzców Konkursu Komisja będzie brała pod uwagę, trafność 

odpowiedzi oraz poziom kreatywności zgłoszenia. Komisja dysponuje pełną 

swobodą w podejmowaniu decyzji w zakresie wyboru zwycięzcy.  

4. Nie ma możliwości wymiany nagrody na równowartość pieniężną. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wydania nagrody z 

przyczyn leżących po stronie Uczestnika. 

6. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone  w dniu 30.03.2023r. do godz. 13:00 na 

Grupie FB. poprzez poinformowanie zwycięzców o wygranej poprzez 

wymienienie ich imion i nazwisk przez Organizatora w komentarzu pod postem 

konkursowym. 

7. Miejscem odbioru nagrody jest Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, ul. 

Fabryczna 29-31 , kod pocztowy 53-609.  

8. Nieodebrane w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyniku Konkursu nagrody, 

pozostają własnością Organizatora.  

 

§ 5 Reklamacje 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane przez 

Uczestników do Organizatora najpóźniej w ciągu 7 (siedmiu) dni po zakończeniu 

Konkursu. 

2. Zgłoszenie reklamacyjne należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem 

odbioru do Organizatora na adres Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, tj. 
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Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, ul. Fabryczna 29-31, 53-609 Wrocław, z 

dopiskiem “Dział Marketingu” oraz wskazaniem adresu poczty elektronicznej, na 

który Organizator ma odesłać odpowiedź na reklamację. Podanie adresu 

mailowego uważa się za wyrażenie zgody na otrzymanie odpowiedzi na 

reklamację na podany przez Uczestnika adres mailowy.  

3. Reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika: imię, nazwisko, adres do 

korespondencji, treść zgłoszenia konkursowego przesłanego Organizatorowi w 

Konkursie, jak również wskazanie przyczyny 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. 

4. Reklamacje przesłane po upływie odpowiedniego terminu określonego w § 5 pkt 

1. Regulaminu nie będą rozpatrywane. 

5. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu. 

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 (siedmiu) dni, na wskazany w reklamacji adres 

do korespondencji. 

7. Komisja będzie rozpatrywać reklamacje Uczestników na podstawie Regulaminu. 

 

 

§ 6 Ochrona danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych osób uprawnionych do zawarcia Umowy jest 

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, ul. Fabryczna 29-31, 53-609 Wrocław. 

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

elektronicznej, adres e-mail: iod@wsb.wroclaw.pl 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu: 
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a. Realizacji konkursu, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, które to cele 

są prawnie usprawiedliwionym interesem realizowanym przez administratora. 

Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, 

b. Realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa. Podstawą prawną 

przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, 

c. Marketingowym. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, 

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji 

konkursu, a także przez okres przedawnienia roszczeń. Dane osobowe 

przetwarzane w celach marketingowych będą przetwarzane przez okres 5 lat 

liczonych od dnia 1 stycznia następującego po dacie wyrażenia zgody osoby na 

przetwarzanie jej danych w tym celu. 

5. Odbiorcami danych będą podmioty posiadające prawo dostępu do danych na 

podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące z Administratorem 

Danych w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji zadań spoczywających 

na Administratorze Danych.  

6. Osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, 

poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 

danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania.  

7. Osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 

r. (RODO). 

8. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Dane mogą być 

przekazywane do państwa trzeciego (poza EOG) jeśli ma tam siedzibę 

usługodawca Administratora Danych. W związku z możliwością przekazania 

danych Użytkownika poza terytorium EOG, Administrator zadbał, aby dostawcy 

dawali gwarancję wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Dane 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 z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. 
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§ 7 Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.03.2023 roku. Regulamin 

dostępny jest w siedzibie Organizatora, na stronie www.wsb.pl/wroclaw oraz na 

Grupie FB. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają 

przepisy Kodeksu cywilnego. 

3. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego 

Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego 

postanowienia pozostają w mocy i wiążą Organizatora oraz Uczestnika. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


