REGULAMIN KONKURSU
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Warszawski Instytut Bankowości. z siedzibą przy
ul. Solec 38 lok. 104 (00-394, Warszawa) zwana dalej „Organizatorem”.
2. Celami konkursu są:
a. popularyzacja wiedzy z zakresu finansów, cyberbezpieczeństwa, nowych
technologii oraz rynku pracy wśród studentów,
b. aktywizacja studentów do korzystania z nowoczesnych narzędzi w celu
poszerzania wiedzy i nabywania nowych kompetencji i umiejętności.
3. Fundatorem nagród jest Organizator.
4. Konkurs jest prowadzony jest za pomocą mediów społecznościowych oraz strony
internetowej www.ofma.info.pl.
§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby pełnoletnie posiadające status studenta.
2. Warunkiem wzięcia udziału jest:
a) posiadanie statusu studenta,
b) przesłanie odpowiedzi na pytania konkursowe na adres mailowy ofma@wib.org.pl.
3. Konkurs trwa od dnia 16 marca 2020 roku od godz. 18:00 do 31 marca 2020 roku do
godziny 23:59.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz
teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz mediów społecznościowych.
§ 3. NAGRODA
1. Nagrodami w Konkursie są elektroniczne kody podarunkowe (zwane dalej „Nagrodami”).
2. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
3. Laureat może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny
ani jakakolwiek inna nagroda.
§ 4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
1. W czasie trwania Konkursu poprzez media społecznościowe oraz stronę internetową będą
publikowane informacje o wskazanych audycjach „3 grosze o ekonomii” wraz z linkiem do
serwisu Spotify, które należy wysłuchać, aby poprawnie odpowiedzieć na podane pytania
konkursowe. Przygotowane odpowiedzi należy przesłać na adres mailowy
ofma@wib.org.pl.
2. Nagrody otrzymają osoby, które najszybciej przesłały poprawne odpowiedzi na podane
pytania konkursowe. Liczy się kolejność wpłynięcia poprawnych odpowiedzi na skrzynkę
mailową Organizatora.
3. Nagrodę można otrzymać wyłącznie raz w okresie trwania konkursu. W przypadku,
w którym Uczestnik wygra więcej niż jedną Nagrodę, wówczas Nagroda trafi do kolejnego
Uczestnika, który przesłał poprawne odpowiedzi.
4. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za
pośrednictwem wiadomości wysłanej na adres e-mail, z którego zostały wysłane
odpowiedzi na pytania konkursowe.
5. Informacja o wygranej Nagrodzie zostanie przesłana Zwycięzcy w ciągu 3 dni roboczych
od momentu zakończenia Konkursu na adres e-mail, z którego zostały wysłane odpowiedzi.
6. Nagrody zostaną przekazane Laureatom za pomocą poczty elektronicznej.

7. Organizator ma prawo podać dane Laureatom za pomocą mediów społecznościowych oraz
strony internetowe administrowanie przez Organizatora.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody
z przyczyn leżących po stronie Uczestnika lub przyczyn technicznych leżących po stronie
serwerów poczty elektronicznej lub mediów społecznościowych
§ 5. REKLAMACJE
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni
zgłaszać drogą mailową w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie
3 (trzech) dni od dnia rozstrzygnięcia Konkursu.
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko Uczestnika oraz dokładny opis
i uzasadnienie reklamacji.
4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni.
§ 6. DANE OSOBOWE
Administratorem danych jest Fundacja Warszawski Instytut Bankowości z siedzibą
w Warszawie ul. Solec 38 lok. 104 (00-394 Warszawa), zwana dalej WIB. Państwa dane
osobowe są przetwarzane przez WIB w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu,
jak i w celu archiwizacji. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych będzie
niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego określonego w Kodeksie Cywilnym,
ordynacji podatkowej i innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Informacje
dotyczące Państwa będą przekazywane do firm, którym WIB będzie świadczył usługi, do US
oraz mogą być przekazywane uprawnionym organom. Państwa dane nie będą przekazane do
państw trzecich. Państwa dane będą przechowywane w WIB przez okres wymagany
przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Ponadto informujemy, że mają Państwo
prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, sprostowania
danych, żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, usunięcia danych lub
ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa
danych osobowych, przeniesienia Państwa danych osobowych, niepodlegania decyzji, która
opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu i wywołuje wobec Państwa skutki
prawne lub w podobny sposób wywiera istotny wpływ. W przypadku wątpliwości co do
prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez WIB, mają Państwo prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych jest obowiązkowe, wynika z
ustawy Kodeks Cywilny, Ustawy Ordynacja podatkowa i innych powszechnie obowiązujących
przepisów prawa. WIB nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego
podejmowania decyzji.
§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu
cywilnego i inne przepisy prawa.
2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny
właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
3. Organizator ma prawo do przerwania lub zakończenia Konkursu bez rozstrzygnięcia bez
podania przyczyny.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego
trwania.Informacja o zmianach będzie zamieszczona na stronie internetowej
www.ofma.info.pl.
5. Organizator ma prawo do przerwania lub zakończenia Konkursu bez rozstrzygnięcia bez
podania przyczyny.

