
REGULAMIN 
Konkursu pt. „Weekend Kobiet” 

 
§1 

Definicje 
 

Użyte w niniejszym Regulaminie wyrażenia oznaczają: 

Organizator - INNOVATIVE MANAGEMENT SP. Z O.O. ul. Leszczyńskiego 4,  50-078 Wrocław, NIP: 

897-18-06-649, REGON: 361113983 KRS: 0000550228 

Współorganizator – W Pełni Ja, Kamila Korzeniowska, ul. Barczewskiego 7, 82-400 Sztum, NIP: 

5792267602 

Regulamin – niniejszy regulamin konkursu pt.„Weekend kobiet” 

Konkurs – konkurs pod tytułem „Weekend kobiet”organizowany przez Organizatora na podstawie 

Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

Uczestnik – osoba, która bierze udział w Konkursie na podstawie Zgłoszenia. 

Zgłoszenie – zgłoszenie udziału Uczestnika w Konkursie dokonane drogą elektroniczną na adres 

mailowy kontakt@crp.wroclaw.pl 

Praca – materiał autorstwa Uczestnika, przesłany Organizatorowi w ramach Konkursu wraz ze 

Zgłoszeniem. 

 

§2 
Konkurs 

 
1. Konkurs organizowany jest w terminie od 13 lutego 2020 r. do 26 lutego 2020 r. 

2. W konkursie może wziąć udział pełnoletnia osoba, która posiada konto na platformie 

szkoleniowej Centrum Rozwoju Personalnego we Wrocławiu. 

3. Zgłoszenie udziału w konkursie należy przesłać Organizatorowi do dnia 26.02.2020 r. do 

godz. 23:59, w formie wiadomości mailowej, na adres poczty e-mail: 

kontakt@crp.wroclaw.pl , wpisując w treści Imię i nazwisko Uczestnika, a w tytule 

wiadomości wpisując hasło „KONKURS”.  

4. Uczestnik jest zobowiązany przesłać drogą elektroniczną link URL do Pracy (zamieszczonej 

np. na portalu YouTube, Vimeo lub w formie pliku video), wykonanej zgodnie z warunkami 

Konkursu określonymi w §3 Regulaminu na adres poczty e-mail: kontakt@crp.wroclaw.pl , 

w tytule wiadomości wpisując hasło „KONKURS”. 

5. Dokonanie Zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu. 

6. Dokonanie Zgłoszenia jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi licencji na 

korzystanie z Pracy na zasadach określonych w §6 Regulaminu. 

7. Dokonanie Zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 

osobowych Uczestnika na warunkach określonych w §7 Regulaminu. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych zawartych w Zgłoszeniu w celu 

potwierdzenia spełnienia przez Uczestnika warunków udziału w Konkursie. 

 

 
§3 

Praca 
 

1. Do udziału w Konkursie mogą być zgłaszane Prace, które: 

a) Są wynikiem osobistej twórczości Uczestnika; 
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b) Mają postać filmu video długości od 30 sekund, nie przekraczającej 60 sekund i spełniają 

następujące parametry: jakość video: 1920x1080 (jakość HD), ratio 16:9 lub 16:10 lub 

20:10, bitrate (przepływność) co najmniej 3,500 kb/s (inaczej 3,5 mb/s), najlepiej poziomy 

kadr i stabilne umiejscowienie aparatu 

c) Dotyczą odpowiedzi na pytania konkursowe tj;  W jaki sposób kurs zrealizowany w 

Centrum Rozwoju Personalnego we Wrocławiu zmienił Twoje życie? Co najbardziej 

podoba Ci się w nauce z CRP? 

2. Uczestnik może Zgłosić do Konkursu tylko jedną Pracę. W przypadku Zgłoszenia większej 

liczby Prac Organizator zakwalifikuje do Konkursu wyłącznie Pracę Zgłoszoną jako 

pierwszą. 

 

§4 
Nadzór nad Konkursem i rozstrzygnięcie 

 
1. O wynikach Konkursu rozstrzyga Komisja powołana przez Organizatora w dniu jego 

ogłoszenia. 

2. Komisja składa się z czterech członków. 

3. Komisja podejmuje decyzję większością głosów. 

4. Komisja czuwa nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, dokonuje przyjęcia Zgłoszeń oraz 

ich weryfikacji pod względem zgodności z Regulaminem, rozpatruje reklamacje i 

zastrzeżenia Uczestników dotyczące przebiegu Konkursu oraz wyłania trzech laureatów 

Konkursu. 

5. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone terminie do 28.02.2020 r.,i podane do wiadomości na 

stronie Organizatora tj. https://crp.wroclaw.pl/, a także na profilu Centrum Rozowoju 

Personalnego we Wrocławiu w portalu społecznościowym Facebook administrowanym 

przez Organiztora tj, https://www.facebook.com/CentrumRozwojuPersonalnego/ 

 
 

§5 
Nagrody 

 
1. Nagrody określa i funduje Organizator. 
2. Troje Laureatów Konkursu otrzyma nagrodę o wartości 799,00 zł każda w postaci 

zaproszenia do udziału w 2-dniowych Warsztatach Weekend Kobiet „Wiosenne 
Przebudzenie” realizowanych przez Współorganizatora w dniach od 7 do 8 marca 2020 r., 
w Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowym Parisel Palace w Łukowie. Zaproszenie 
uwzględnia 2-dniowy udział w warsztatach prowadzonych przez profesjonalnych trenerów 
W Pełni Ja, nocleg w pokoju 2-osobowym, wyżywienie, przerwę kawową. Zaproszenie 
może być wręczone tylko dla jednej osoby płci żeńskiej, ze względu na charakter 
warsztatów. Zaproszenie nie uwzględnia kosztów dojazdu, które Laureat pokrywa we 
własnym zakresie. 

3. Warunkiem otrzymania nagrody jest podpisanie przez Uczestnika konkursu i przekazanie 
Organizatorowi oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego 
Regulaminu (do pobrania tutaj) oraz przesłanie w formie elektronicznej materiału video w 
oryginalnej (wysokiej) jakości. 

4. Nagroda nie podlega zamianie na inne nagrody lub ekwiwalent pieniężny.  
5. Uczestnik może przenieść prawa do odbioru przyznanych nagród na osoby trzecie. 
6. O szczegółach związanych z przebiegiem warsztatów, tj. dokładnym miejscu,  godzinie 

rozpoczęcia, szczegółowym harmonogramie, Laureaci zostaną powiadomieni za 
pośrednictwem telefonicznym lub mailowym przez Współorganiztora Konkursu w 
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terminie do 3 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu. 
7. Nagrodzone Prace oraz Prace wskazane przez Komisję zostaną opublikowane na stronie 

internetowej pod adresem https://crp.wroclaw.pl/ oraz na profilu  firmowym w portalu 
społecznościowym Facebook https://www.facebook.com/CentrumRozwojuPersonalnego/ 

 
 

§6  
Licencje 

 
1. Dokonując Zgłoszenia udziału w Konkursie Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej, 

niewyłącznej i nieograniczonej w czasie i terytorialnie zgody na: 

1) korzystanie z Pracy przez Organizatora na następujących polach eksploatacji: 

a) Wprowadzania Pracy do pamięci komputera, 

b) Wprowadzania Pracy do własnych baz danych Organizatora, bądź w postaci  oryginalnej, 

bądź w postaci fragmentów, 

c) W zakresie utrwalania, sporządzania cyfrowego zapisu Pracy, 

d) Przekazywania lub przesyłania zapisów Pracy pomiędzy komputerami, serwerami i 

użytkownikami (korzystającymi), innymi odbiorcami, przy pomocy wszelkiego rodzaju 

środkówi technik, 

e) Dokonanie opracowań Pracy, w tym przede wszystkim w zakresie niezbędnym z punktu 

widzenia  technicznego do udostępnienia Pracy na stronach internetowych Organizatora,  

f) Wykorzystywanie komercyjne i niekomercyjne, w tym dla celów handlowych, 

reklamowych, promocyjnych i marketingowych,  

g) Publikację Pracy na warunkach opisanej powyżej licencji bez noty autorskiej,  

h) Wykonywanie zależnych praw autorskich do opracowań, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. 

g  

 
§ 7 

Dane osobowe 
 

1. Administratorem danych osobowych jest  INNOVATIVE MANAGEMENT SP. Z O.O. ul. 
Leszczyńskiego 4, 50-078 Wrocław, NIP: 897-18-06-649, REGON: 361113983 KRS: 
0000550228  

2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem 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 - RODO) przez Organizatora dla celów organizacji i przeprowadzenia 
Konkursu, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług 
Organizatora, a także w celach statycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z 
osobą udostępniającą dane. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ich 
niezbędność do wywiązania się z obowiązku realizacji Konkursu (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).  

3. Każdy, kto podał Administratorowi danych osobowych swoje dane osobowe ma prawo do 
żądania:  
1)dostępu do swoich danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO, tj. do uzyskania od 
Administratora potwierdzenia, czy przetwarza dane osobowe oraz prawo uzyskania 
dostępu do tych danych (w tym ich kopii), a także w szczególności do następujących 
informacji:  

a) celach przetwarzania danych,  
b) kategoriach przetwarzanych danych,  
c) odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym Administrator danych osobowych 
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ujawnił lub którym ma zamiar ujawnić dane,  
d) możliwości skorzystania z praw w zakresie ochrony danych osobowych i o 

sposobie ich realizacji, o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego,  
e) zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, a także jego 

konsekwencjach; 
 

2) sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO, tj. do żądania od Administratora 

danych osobowych niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są 

nieprawidłowe oraz do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;  

3) usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, tj. do żądania od Administratora danych 

osobowych niezwłocznego usunięcia danych osobowych (zwane również „prawem do 

bycia zapomnianym”).  

4) ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO, tj. do żądania od 

Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy:  

a) uczestnik Konkursu kwestionuje prawidłowość danych osobowych przetwarzanych 

przez Administratora danych osobowych, 

b) przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiono się 

usunięciu danych, Administrator danych osobowych nie potrzebuje już danych 

osobowych, ale są one potrzebne uczestnikowi Konkursu do ustalenia, 

dochodzenia lub obrony roszczeń. 

5) przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO, tj. do otrzymania w 

ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie danych osobowych dostarczonych 

Administratorowi oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi danych, 

jeśli jest to technicznie możliwe. Prawo to przysługuje jeśli:  

a) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,  

b) dane przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z umową. 

4. Osobom, które wyraziły zgodę na cele marketingowe przysługuje prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych, jak również prawa do cofnięcia 

udzielonej zgody.  

5. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien 

osobiście zwracać się do Organizatora na piśmie. Prawa, o których mowa powyżej, mogą 

być wykonane przez przesłanie stosownego wniosku w formie pisemnej na adres: 

INNOVATIVE MANAGEMENT SP. ZO.O Leszczyńskiego 4, 50-078 Wrocław 

6. Podanie danych jest dobrowolne jednak jest konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. 

Dane osobowe udostępnione wyłącznie dla potrzeb Konkursu będą przetwarzane przez 

okres trwania Konkursu oraz okres przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w 

Konkursie, a także ewentualny okres dochodzenia roszczeń i dokonania rozliczeń 

publicznoprawnych.  

7. Dane eksploatacyjne wykorzystywane są wyłącznie do zapewnienia rzetelności 

przeprowadzenia Konkursu. Dane te są przechowywane i wykorzystywane w w/w celu 

również po opuszczeniu przez użytkownika strony Konkursu.  

8. Dane eksploatacyjne, o których mowa powyżej to: id_facebook, IP, data bez godziny (dla 

anonimId i fingerprinta), data z godziną (dla samego głosu), wartość głosu, sposób 

głosowania, zestaw danych przeglądarki ( między innymi informacje o nazwie przeglądarki, 

zestawach pluginów, czcionek systemowych, strefę czasową, rozdzielczość, supercookie, 

akceptowany typ odpowiedzi serwera).  

9. W celu realizacji Konkursu lub prowadzenia działań marketingowych i promocyjnych 



Administrator danych osobowych może powierzyć ich przetwarzanie podmiotom 

współpracującym w zakresie obsługi technicznej i organizacyjnej Konkursu oraz akcji 

marketingowych i promocyjnym (np. obsługa IT, firmy kurierskie) lub fundatorom nagród w 

celu realizacji prawa do nagrody.  

10. Administrator danych osobowych na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych 

osobowych może powierzyć przetwarzanie danych osobowych innym podmiotom.  

11. W przypadkach uznania, iż przetwarzanie danych osobowych przez Administratora danych 

osobowych narusza przepisy RODO przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu 

nadzorczego.  

 
§ 8 

Postanowienia końcowe 
 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 13 lutego 2020 r.  

2. Każda osoba dokonująca Zgłoszenia zobowiązana jest do zapoznania się z Regulaminem oraz 

przestrzegania jego postanowień.  

3. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na 

www.crp.wroclaw.pl/regulamin_konkurs_weekend_kobiet.pdf  

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące 

przepisy prawne.  

 
 
 
 
 


