
Regulamin konkursu
Co podarujesz kulturze na święta?

(dalej zwany „Regulaminem”)

§ 1.
Postanowienia ogólne

1. Konkurs Co podarujesz kulturze na święta? (dalej: „Konkurs”), jest organizowany 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez:

a. Infor Biznes Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Okopowej 58/72, NIP:
5272575823,  wpisaną  do  Rejestru  Przedsiębiorców  Krajowego  Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.  Warszawy Wydział
XII Gospodarczy pod numerem KRS 307225 (dalej: „Infor Biznes”)

oraz

b. Fundację Legalna Kultura z siedzibą w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 
84/92/121, NIP: 5213620456, wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń Krajowego 
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 
Wydział XIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000400728
(dalej: „Fundacja”)

- zwanymi dalej łącznie: „Współorganizatorami”.

2. W Konkursie mogą brać udział pełnoletnie osoby z wyłączeniem:
a) pracowników  oraz  strony  umów  cywilnoprawnych  zawieranych  przez

Współorganizatorów  lub  spółek  lub  organizacji  zależnych  od
Współorganizatorów oraz członków ich rodzin.

b) innych osób, które brały udział w organizowaniu Konkursu, oraz członków ich
rodzin.

§ 2.
Czas trwania Konkursu

Konkurs jest organizowany w dniach 19.12.2019 r. – 23.12.2019 r..

§ 3.
Nagrody

1. Nagrodami w Konkursie są:
a. zestaw  trzech  książek  Olgi  Tokarczuk:  „Księgi  Jakubowe”,  „Opowiadania

bizarne" i „Bieguni" oraz  płyta  CD „Harmonia Świąt"  Marcina Wyrostek, z
autografem artysty;

b. zestaw  dwóch  książek:  pierwsza  autorstwa  Joanny  Kulmowej  i  Wisławy
Szymborskiej „Tak wygląda prawdziwa poetka, podciągnij się! Listy”, druga
„Kuchnia  Iwaszkiewiczów.  Przepisy  i  anegdoty”  autorstwa  Marii
Iwaszkiewicz  wraz  z  płytą CD  „Harmonia  Świąt"  Marcina Wyrostek  z
autografem artysty;

c. książka  autorstwa Joanny Kulmowej i Wisławy Szymborskiej „Tak wygląda
prawdziwa poetka,  podciągnij  się!  Listy”  oraz  płyta  CD „Harmonia Świąt"
Marcina Wyrostek z autografem artysty.

2. Nagrody określone w ust. 1 nie mogą zostać zamienione na świadczenie pieniężne.
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§ 4.
Przebieg konkursu

1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest odpowiedź na pytanie:  Dlaczego korzystanie z
legalnych źródeł kultury jest postawą fair wobec twórców? Maksymalna długość
odpowiedzi: 1500 znaków (liczonych bez spacji).

2. Odpowiedź  na  pytanie  należy  przesłać  na  adres  mailowy  hubert.rabiega@infor.pl
(tytuł maila „konkurs”).

3. Spośród  nadesłanych  odpowiedzi  Współorganizatorzy  wyłonią  trzech  laureatów,
którzy otrzymają nagrody za najlepsze odpowiedzi.

4. Uczestnik,   któremu  zostanie  przyznane  pierwsze  miejsce,  otrzyma  nagrodę
przewidzianą w § 3 ust. 2 lit. a Regulaminu.

5. Uczestnik, któremu zostanie przyznane drugie miejsce, otrzyma nagrodę przewidzianą
w § 3 ust. 2 lit. b Regulaminu.

6. Uczestnik, któremu zostanie przyznane trzecie miejsce, otrzyma nagrodę przewidzianą
w § 3 ust. 2 lit. c Regulaminu.

7. O  przyznaniu  nagrody laureat  zostanie  przez  Współorganizatorów  poinformowany
mailowo.  Laureat  zobowiązany  jest  odebrać  wiadomość  mailową  i  potwierdzić  tą
samą  drogą,  w  ciągu  24  godzin,  że  wiadomość  tę  otrzymał.  Laureat  zostanie
poproszony o podanie swoich danych niezbędnych do odebrania Nagrody.

§ 5.
Odbiór nagród

Nagrody przesłane zostaną pocztą na wskazane przez laureatów adresy.

§6.
Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7) rozporządzenia Parla-
mentu  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, dalej jako: RODO), jest Infor Biznes.

2. Kontakt z Infor Biznes możliwy jest:
a. za pomocą adresu korespondencyjnego: ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa (z 

dopiskiem „Dane osobowe”); 
b. za pośrednictwem Inspektora Ochrony Danych, na adres e-mail: iod@infor.pl.

3.  Infor Biznes będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w następujących celach:
a) przeprowadzenia Konkursu, w tym wyłonienia laureatów Konkursu, wydania na-

gród na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Infor Biznes, na podstawie art.
6 ust. 1 lit. f) RODO, 

b) realizacji ciążących na nim obowiązków, wynikających przede wszystkim z przepi-
sów prawa podatkowego i rachunkowego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), przez okres
przewidziany tymi przepisami prawa,

c) ustalenia,  dochodzenia  lub  obrony przed ewentualnymi  roszczeniami  mogącymi
mieć związek z przeprowadzeniem Konkursu w tym udzielanie odpowiedzi na pi-
sma i wnioski oraz udzielanie odpowiedzi w toczących się postępowaniach – dla
realizacji prawnie uzasadnionego interesu Infor Biznes w postaci zabezpieczenia
roszczeń, a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, przez czas przewidziany
przepisami prawa dotyczącymi przedawnienia roszczeń;
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d) związanych z  prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym na potrzeby prowa-
dzenia analiz i statystyk przez Infor Biznes na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

1. Podanie danych osobowych jest  niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Odmowa
podania danych osobowych może skutkować niemożliwością wzięcia udziału w Kon-
kursie.

2. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom z Grupy INFOR PL (INFOR
Biznes Sp. z o. o., KRS: 0000307225; INFOR IT Sp. z o. o., KRS: 0000331240; IDE-
ORIA Sp. z o. o., KRS: 0000625850) oraz mogą być ujawniane podmiotom świadczą-
cym usługi na rzecz Infor Biznes (np. hostingodawca, podmioty zapewniające obsługę
IT, firmom kurierskim i pocztowym, kancelariom prawnym) oraz podmiotom upraw-
nionym do dostępu do nich na podstawie przepisów prawa (np. policja). Konkurs jest
organizowany  przy  zaangażowaniu  zewnętrznego  sponsora.   Fundacji  w  związku  z
czym odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie również Fundacja. 

3. Dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, a potem przez
okres niezbędny do zabezpieczenia roszczeń i wykonania obowiązków określonych w
przepisach prawa. 

4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia da-
nych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

5. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzę-
du Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych naru-
sza przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

 

§ 7.
Postanowienia końcowe

1. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres Infor
Biznes Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Okopowa 58/72.

2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu.
3. Pisemna reklamacja powinna być wysłana z dopiskiem „Konkurs” oraz zawierać: imię,

nazwisko, dokładny adres Uczestnika jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny
reklamacji.

4. W  celu  zapewnienia  nadzoru  nad  prawidłowym  przebiegiem  Konkursu,
Współorganizatorzy powołają komisję konkursową w składzie: dwóch przedstawicieli
Infor Biznes oraz dwóch przedstawicieli Fundacji (dalej: „Komisja”).

5. Reklamacje rozpatrywane są przez Komisję w terminie 14 dni od dnia doręczenia Infor
Biznes.

6. Uczestnik o decyzji Komisji zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na
adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
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