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REGULAMIN KONKURSU 

„Bezpieczeństwo prawne w sieci” 

Niniejszy regulamin określa warunki oraz zasady przeprowadzenia konkursu 
„Bezpieczeństwo prawne w sieci” (zwanego dalej: „Konkursem”) prowadzonego 
za pośrednictwem strony internetowej blog.home.pl zwaną dalej „Stroną 
Internetową”) przez firmę Rzetelna Grupa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie  
(zwaną dalej: „Organizatorem”). 

§ 1 Definicje 

1. Dni Robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni 
ustawowo wolnych od pracy. 

2. Laureat – oznacza Uczestnika, któremu zgodnie z Regulaminem przysługuje prawo do 
otrzymania Nagrody. 

3. Nagroda – oznacza nagrodę w Konkursie, określoną w § 5 Regulaminu. 

4. Organizator – oznacza Rzetelną Grupę sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 03-450 
Warszawa, mieszczącą się pod adresem Ratuszowa 11 lok. 148, wpisaną do Rejestru 
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 
m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
pod numerem KRS 0000284065, z kapitałem zakładowym w wysokości 50.000 zł, 
posiadająca numer NIP: 524-261-19-51 oraz numer REGON 141022624. 

5. Partner - oznacza home.pl S.A. z siedzibą w Szczecinie, 70-653 Szczecin, mieszczącą się 
pod adresem ul. Zbożowa 4, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy - Centrum w Szczecinie, XIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS numer 0000431335 
z kapitałem zakładowym opłaconym w całości w wysokości 1 233 400,00 zł, posiadająca 
NIP 852-21-03-252, oraz REGON 811158242. 

6. Potencjalny Uczestnik – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę 
organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, 
prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą 
czynności prawnej związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 
W imieniu jednostki organizacyjnej oraz osoby prawnej występuje Przedstawiciel 
Uczestnika.  

7. Przedstawiciel Uczestnika - oznacza osobę fizyczną uprawnioną do reprezentowania 
Uczestnika/Potencjalnego Uczestnika w przypadku osób prawnych lub jednostek 
organizacyjnych niebędących osobą prawną, którym ustawa przyznaje zdolność prawną,  
w przypadku której Organizator może wystąpić o przedstawienie dokumentów 
potwierdzających uprawnienie do działania w imieniu Uczestnika.   

8. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin Konkursu. 

9. Uczestnik – oznacza Potencjalnego Uczestnika, który spełnił warunki z § 3 Regulaminu.  

http://blog.home.pl/
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10. Utwór – wypowiedź autorska Uczestnika konkursu, posiadająca cechy oryginalności w 
rozumieniu prawa autorskiego.  

§ 2 Postanowienia ogólne 

1. Przedmiotem konkursu jest udzielenie prawidłowych odpowiedzi na pytania konkursowe 
wraz ze stworzeniem przez Uczestnika autorskiej wypowiedzi na warunkach opisanych 
w  niniejszym regulaminie.  

2. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

3. Konkurs trwa od 7 marca do 6 kwietnia 2016 roku włącznie. 

4. Informacje odnośnie organizacji Konkursu będą udostępnione przez Partnera 
w szczególności w ramach serwisu internetowego Facebook.com pod adresem 
https://www.facebook.com/homepl oraz w ramach serwisu internetowego Twitter.com 
pod adresem https://twitter.com/home_pl. 

5. Informacje odnośnie organizacji Konkursu będą udostępnione przez Organizatora 
w szczególności w ramach serwisu internetowego Facebook.com pod adresem 
https://www.facebook.com/rzetelnagrupa/ oraz w ramach serwisu internetowego 
Twitter.com pod adresem https://twitter.com/rzetelnagrupa. 

6. Regulamin Konkursu wraz z pytaniami konkursowymi oraz formularzem do wysyłania 
odpowiedzi będzie umieszczony na stronie internetowej Partnera pod adresem 
http://blog.home.pl/. 

7. Konkurs będzie się składał z trzech odrębnych sesji konkursowych, w ramach których 
Uczestnicy będą musieli odpowiedzieć na dwa pytania zadane przez Organizatora 
i Partnera oraz będą musieli udzielić autorskiej odpowiedzi na trzecie przedstawione 
pytanie w formularzu konkursowym. 

8. Każda sesja konkursowa będzie zawierać inny zestaw pytań, niezmienny przez czas trwania 
danej sesji konkursowej. 

9. Pytanie numer 1 i numer 2 będą wymagały odpowiedzi „tak” lub  „nie”. 

10. Uczestnik będzie zobowiązany udzielić poprawnej odpowiedzi na pytanie numer 1 i 2. 

11. Uczestnik dodatkowo będzie zobowiązany udzielić autorskiego komentarza w zakresie 
pytania 3, który jest Utworem w rozumieniu prawa autorskiego. Komisja wybierze w każdej 
sesji Utwór najbardziej kreatywny, pomysłowy, ciekawy.   

12. Sesje konkursowe, o których mowa w § 2 ust. 7 będą organizowane następująco:  

a. I sesja - od 7 marca 2016 roku do 13 marca 2016 roku włącznie,  

b. II sesja – od 14 marca 2016 roku do 20 marca 2016 roku włącznie, 

c. III sesja - 21 marca 2016 roku do 27 marca 2016 roku włącznie. 

https://www.facebook.com/homepl
https://twitter.com/home_pl
https://www.facebook.com/rzetelnagrupa/
https://twitter.com/rzetelnagrupa
http://blog.home.pl/
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§ 3 Warunki uczestnictwa w Konkursie 

1. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 

2. Potencjalny Uczestnik chcąc wziąć udział w Konkursie i ubiegać się o Nagrodę, musi 
spełnić łącznie poniższe warunki: 

a) prowadzić działalność gospodarczą w dowolnej formie prawnej, 

b) przystąpić do konkursu celem udzielenia  odpowiedzi  na zadane przez Organizatora  
i Partnera pytania 1 i 2 zgodnie z § 2 ust. 9 Regulaminu,  

c) stworzyć Utwór – autorską wypowiedź w zakresie określonym przez Organizatora 
Konkursu zgodnie z § 2 ust. 11 Regulaminu, 

d) podać swój adres e-mail, 

e) wysłać wypełniony formularz za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa  
w § 2 ust. 6 Regulaminu, 

f) wyrazić zgodę na publikację firmy przedsiębiorcy na stronach  internetowych o których 
mowa w § 2 ust. 4-6. 

3. Stworzony przez Uczestnika Utwór nie może zawierać treści, które mogłyby: 

a) zostać zamieszczone w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób 
trzecich; 

b) naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw 
autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą 
przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności; 

c) posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, 
zawierać słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub 
określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe); 

d) pozostawać w sprzeczności z interesem Organizatora lub Partnera; 

e) naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy 
obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe. 

4. Z chwilą spełnienia przez Potencjalnego Uczestnika wszystkich warunków określonych  
w § 3 ust. 2 Regulaminu Potencjalny Uczestnik staje się Uczestnikiem Konkursu.  

5. Uczestnikiem Konkursu nie może zostać osobą będąca pracownikiem Organizatora lub 
Partnera. Zakaz dotyczy także członków ich rodzin; przez „członków rodzin” rozumie się 
małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę 
i teściów. 
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6. Organizator i Partner będą stale czuwać nad prawidłowością przebiegu Konkursu 
i podejmować decyzje we wszystkich kwestiach związanych z Konkursem. Decyzje 
Organizatora lub Partnera są ostateczne, co nie pozbawia Uczestnika prawa do 
dochodzenia roszczeń na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

7. Uczestnik Konkursu może wielokrotnie brać udział w Konkursie na warunkach 
określonych w § 3 Regulaminu. 

§ 4 Wyłonienie Laureata 

1. Wyłonienie Laureata każdej z 3 sesji konkursowych wskazanych w § 2 ust 12 Regulaminu 
dokona komisja (zwana dalej Komisją), w skład której wejdą wyznaczeni przedstawiciele 
Organizatora i Partnera. 

2. Wyłonienie Laureata każdej z sesji konkursowych, Komisja dokona odpowiednio 
w terminie: 

a. do dnia 16 marca 2016 roku w przypadku w przypadku I sesji konkursowej,  

b. do dnia 23 marca 2016 roku w przypadku w przypadku II sesji konkursowej, 

c. do dnia 31 marca 2016 roku w przypadku w przypadku III sesji konkursowej. 

3. Nagroda zostanie przyznana zgodnie z § 5 Regulaminu. 

§ 5 Nagroda 

1. Organizator przewiduje trzy nagrody, po jednej na każdą z sesji konkursowych.  

2. Laureat każdej sesji konkursowej otrzyma voucher o wartości 500 zł (słownie: pięćset 
złotych) netto pozwalający na zapłatę w formie bezgotówkowej za usługi świadczone przez 
Organizatora. Voucher jest dostarczany  Laureatowi przez Organizatora w formie 
elektronicznej jako plik PDF. 

3. Voucher może być wykorzystany do dnia 31 grudnia 2016 r. 

4. W przypadku , gdy cena usług oferowanych przez Organizatora jest wyższa niż wartość 
vouchera, Laureat jest zobowiązany do zapłaty jedynie różnicy pomiędzy wartością 
vouchera, a ceną rzeczywistą. 

5. Niewykorzystana część wartości vouchera nie jest zwracana w formie gotówkowej. 

6. Laureat nie może przenieść prawa do otrzymania Nagrody na osoby trzecie. 

7. Laureat nie może otrzymać ekwiwalentu pieniężnego będącego równowartością całości lub 
części Nagrody. Laureatom nie przysługuje prawo zastrzeżenia określonych cech, czy 
właściwości Nagrody, innych niż wskazane w Regulaminie. 

8. Wszelkie świadczenia przekazywane przez Organizatora w formie nagród konkursowych 
Laureaci otrzymują w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub jako 
przedstawiciele firm /spółek/osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą. 



 

 
5 / 6 

9. Wszelkie podatki i opłaty związane z wartością świadczeń otrzymanych w formie nagród 
konkursowych, Laureaci zobowiązani są do rozliczenia odpowiednio w ramach  
w/w działalności gospodarczych. Organizator oraz Partner nie ponoszą odpowiedzialności 
w tym zakresie. 

§ 6 Powiadomienie o wygranej 

1. Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej przez Partnera w ciągu 3 (trzech) Dni 
Roboczych od dnia rozstrzygnięcia każdej z sesji konkursowych. 

2. Powiadomienie o wygranej zostanie przekazane za pomocą wiadomości przekazanej 
Laureatowi za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail, o którym mowa  
w § 3 ust. 2 lit. d i zawierać będzie informacje dotyczące warunków przekazania Nagrody. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności powiadomienia 
Laureata o wygranej z przyczyn leżących po stronie Laureata, w szczególności  
z powodu usunięcia przez Laureata konta użytkownika serwisu lub wskazania 
niewłaściwego adresu e-mail w czasie trwania Konkursu i niepoinformowania 
Organizatora o tym fakcie. 

4. Wyłonieni Laureaci zostaną wskazani na stronach internetowych o których mowa w § 2 
ust. 4-6  poprzez podanie firmy przedsiębiorcy. 

§ 7 Wydanie Nagrody 

1. Warunkiem wydania Nagrody jest przesłanie przez Laureata do Organizatora za 
pośrednictwem Partnera, w terminie 3 Dni Roboczych od dnia otrzymania informacji,  
o której mowa w § 6 ust. 1 Regulaminu danych tj. firma przedsiębiorcy wraz z numerem 
NIP oraz imię i nazwisko osoby będącej Przedstawicielem Uczestnika.  

2. Podanie przez Laureata powyższych danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu 
otrzymania Nagrody. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Laureata niewłaściwych lub 
nieprawdziwych danych uniemożliwiających lub opóźniających wydanie Nagrody. 

§ 8 Ochrona danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. 

2. Dane osobowe przetwarzane będą przez Organizatora na podstawie obowiązujących 
przepisów prawa. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu, 
wydania Nagrody. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wydania ewentualnej 
Nagrody.  

3. Każdy, kto przekaże Organizatorowi swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści 
oraz do ich poprawiania i usunięcia. 

§ 9 Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu 
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1. Za rozliczenie wyników Konkursu oraz za prawidłowy przebieg Konkursu w oparciu o 
niniejszy Regulamin odpowiada Organizator. 

2. Regulamin obowiązuje od dnia rozpoczęcia Konkursu. 

3. Konkurs stanowi przyrzecznie publiczne w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks Cywilny 
tj. art 919 kc – 921 kc.  

4. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 
hazardowych. 

5. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna w formie wydruku w siedzibie Organizatora 
oraz może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie  
w każdej chwili ze Strony Internetowej. 

6. W przypadku powstania sporu na gruncie niniejszego Regulaminu, strony będą dążyły do 
rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów 
powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. 

 


