
 

REGULAMIN KONKURSU 

„Edukacja z Dell” 

 

§1 Postanowienia ogólne. 

1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Edukacja z Dell” określanego dalej jako „Konkurs” 

i przyrzekającym nagrody w Konkursie jest IF Nation Group Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 03-905), przy ulicy Francuskiej 37, 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000176100, REGON 

015574324, NIP 9521928488, kapitał zakładowy: 50.000,00 PLN, zwana dalej: „Organizatorem”. 

2. Organizator będący agencją reklamową działa w imieniu własnym, ale na rzecz i za zgodą Dell Sp. 

z o.o. z siedzibą w Warszawie, 00-189 Warszawa, przy ul. Inflanckiej 4A, (dalej: „DELL 

Technologies”). 

3. Konkurs odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie (dalej: 

„Regulamin”) oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.  

4. Konkurs jest przeprowadzany w dniach 27 października 2022r. oraz 16 listopada 2022r., w ramach 

wydarzenia pt. „Microsoft Edu Days” (dalej: „Wydarzenie”). 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu przeprowadzenia Konkursu w przypadku 

gdy terminy wydarzeń Microsoft Edu Days ulegną zmianie lub odwołać konkurs bez podania 

przyczyny. 

6. Celem Konkursu jest nagrodzenie osób, które udzieliły najwięcej poprawnych odpowiedzi 

w Kwestionariuszu oraz zostały wylosowane z puli Uczestników, na zasadach i warunkach 

określonych w niniejszym Regulaminie. 

 

§2 Uczestnicy Konkursu. 

1. Konkurs jest skierowany i udział w Konkursie mogą wziąć wyłącznie osoby fizyczne, posiadające 

pełną zdolność do czynności prawnych, tj. w chwili przystąpienia do Konkursu ukończyły 18 lat 

i nie są ubezwłasnowolnione, oraz mające stałe miejsce zamieszkania w Polsce, które są 

jednocześnie uczestnikami Wydarzenia. 

2. Udziału w Konkursie nie mogą brać członkowie organów ani pracownicy Organizatora lub DELL 

Technologies, ani inne osoby zaangażowane w organizację Konkursu, a także ich małżonkowie, 

wstępni, zstępni, rodzeństwo oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 

3. Osoba zgłaszająca udział w Konkursie może zgłosić wyłącznie swój własny udział. 

4. Osoba, która spełnia warunki udziału w Konkursie oraz zgłosi udział w Konkursie zgodnie 

z Regulaminem zwana jest dalej „Uczestnikiem”, a wszystkie takie osoby łącznie „Uczestnikami”. 

5. Jeden Uczestnik może dokonać tylko jednego zgłoszenia w Konkursie. 

 

§3 Zasady i warunki udziału w Konkursie 

1. Udział w Konkursie wymaga wypełnienia kwestionariusza otrzymanego od Przedstawiciela firmy 

Dell Technologies przy stoisku firmy Dell Technologies. 

2. Do udziału w Konkursie niezbędna jest akceptacja klauzuli dotyczącej przetwarzania danych, 

zawartej w Kwestionariuszu. Podanie danych oraz udzielenie wyżej wspomnianej zgody zawartej 

w Kwestionariuszu, jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do udziału w Konkursie. 



 

3. W celu udziału w Konkursie należy w terminie trwania Konkursu: 

a. Zgłosić się do Przedstawiciela firmy Dell Technologies po kwestionariusz do wypełnienia, 

b. Wypełnić kwestionariusz, tj. odpowiedzieć na wszystkie zawarte w nim pytania, 

c. Umieścić kwestionariusz we wskazanym przez Przedstawiciela firmy Dell Technologies 

miejscu. 

4. Po przekazaniu Przedstawicielowi wypełnionego Kwestionariusza Uczestnik nie może wprowadzać 

do niego zmian. 

5. W momencie przekazania Kwestionariusza przez Uczestnika Przedstawiciel poinformuje go 

o godzinie, w której nastąpi losowanie Nagród. 

6. Zabronione jest zgłaszanie do Konkursu Odpowiedzi, których udział w Konkursie może naruszać 

jakiekolwiek prawa lub dobra osób trzecich, w szczególności prawa autorskie lub prawo do 

ochrony wizerunku lub prawo do prywatności. Zabronione jest zgłaszanie do Konkursu 

zawierających jakiekolwiek treści sprzeczne z prawem, zasadami współżycia społecznego lub 

z dobrymi obyczajami, w szczególności treści ksenofobiczne, rasistowskie, pornograficzne, 

obraźliwe lub wulgarne. 

7. Odpowiedź nie może zawierać żadnych treści stanowiących negatywne opinie dotyczące 

Organizatora, firmy DELL Technologies, produktów DELL Technologies ani żadnych innych treści 

przedstawiających Organizatora, DELL Technologies lub produkty DELL Technologies w negatywny 

sposób. 

 

§4 Wybór zwycięzców 

1. Do oceny Kwestionariuszy zgłoszonych w Konkursie Organizator powołuje przedstawiciela 

rozwiązań edukacyjnych w firmie Dell Technologies, pana Konrada Wierzchowskiego, (dalej: 

Przedstawiciel). 

2. W dniu wydarzenia, o godzinie wcześniej wskazanej przez Przedstawiciela, spośród wszystkich 

prawidłowo zgłoszonych Kwestionariuszy Przedstawiciel wylosuje trzy z nich. Uczestnikom, 

których Kwestionariusz zostanie wylosowany przez Przedstawiciela (dalej: „Zwycięzca”) zostanie 

przyznana nagroda, o której mowa w kolejnym punkcie. 

3. Organizator zawiadamia Zwycięzcę o wygranej, ogłaszając wyniki Konkursu z przestrzeni stoiska 

firmy Dell Technologies. Zwycięzca jest zobowiązany do skontaktowania się z Organizatorem 

w trakcie trwania Wydarzenia w celu odbioru nagrody.  

4. Jeśli Zwycięzca nie skontaktuje się z Przedstawicielem w trakcie trwania Wydarzenia nie otrzyma 

Nagrody. 

 

§5 Nagrody 

1. W Konkursie zostaną przyznane trzy nagrody w postaci gadżetu edukacyjnego (dalej: „Nagroda”). 

2. Nagroda zostanie przez Organizatora wręczona Zwycięzcy osobiście podczas Wydarzenia. 

3. Nagroda nie podlega zamianie na ekwiwalent pieniężny ani na inne świadczenia rzeczowe. 

Nagrody niewydane w Konkursie pozostają własnością Organizatora. 

 

§6 Dane osobowe 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z przeprowadzeniem Konkursu 

jest spółka Dell Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4A, 

dane do kontaktu, telefon: 22 455 30 00 (dalej: „Administrator”). 

2. Dane osobowe są przetwarzane: 



 

1) w oparciu o odpowiednią zgodę wyrażoną przez osobę, której dane dotyczą, w celu 

przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzcy, wydania Nagrody, kontaktowania się 

w sprawach związanych z organizacją Konkursu oraz realizacji innych czynności w ramach 

Konkursu, w tym określonych w niniejszym Regulaminie; 

2) w celu realizacji obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa, w tym: 

a. przepisów dotyczących postępowań reklamacyjnych, tj. przyjmowanie i rozpatrywanie 

reklamacji, wysyłanie odpowiedzi na reklamację; 

3) w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 

Administratora, tj. dochodzenie roszczeń - w celu realizacji wszelkich działań 

przedprocesowych, procesowych oraz egzekucyjnych, zmierzających do zaspokojenia 

roszczeń lub obrony Administratora. 

3. Dane osobowe są przetwarzane: 

1) w przypadku, o którym mowa w pkt 2 ppkt 1) powyżej – do czasu cofnięcia zgody na 

przetwarzanie danych osobowych albo do czasu zakończenia wszystkich czynności związanych 

z przeprowadzeniem Konkursu, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej; 

2) w przypadku, o którym mowa w pkt 2 ppkt 2) lit. a) powyżej – do czasu zakończenia 

postępowania reklamacyjnego; 

3) w przypadku, o którym mowa w pkt 2 ppkt 3) powyżej – do upływu okresu przedawnienia 

roszczeń. 

4. Administrator może udostępniać dane osobowe Organizatorowi, a także innym podmiotom 

świadczącym na jego rzecz usługi wymagające przetwarzania danych, w tym usługi reklamowe, 

usługi księgowe, usługi prawne, usługi kurierskie, pocztowe oraz usługi IT. Dane osobowe mogą 

być udostępnianie podmiotom do tego upoważnionym na podstawie przepisów prawa. 

5. Administrator może przekazywać dane osobowe innym spółkom z grupy kapitałowej 

Administratora lub jego partnerom handlowym, jeśli jest to wymagane do celów opisanych w pkt 

2 §7. Może to obejmować transfer danych osobowych do krajów spoza kraju lub regionu, w tym 

do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które mogą mieć inny poziom ochrony 

danych niż Polska. Do krajów takich mogą należeć między innymi Stany Zjednoczone i inne kraje, 

w których Administrator lub jego spółki zależne, stowarzyszone lub partnerzy handlowi posiadają 

swoje oddziały. W celu zapewnienia odpowiedniej ochrony w zakresie przekazywania danych 

osobowych, w stosownych przypadkach, Administrator zawarł umowy ze swoimi spółkami 

zależnymi, stowarzyszonymi i partnerami handlowymi w odniesieniu do takich transferów. 

Administrator podejmuje wszelkie uzasadnione środki techniczne i organizacyjne w celu 

zabezpieczenia przekazywanych danych osobowych. 

6. Administrator informuje, że osoby, których dane dotyczą mają prawo: dostępu do swoich danych 

osobowych, uzyskania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 

przeniesienia danych.  

7. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane na podstawie jej zgody ma prawo do cofnięcia zgody 

w dowolnym momencie, z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo w dowolnym momencie, z przyczyn związanych z jej 

szczególną sytuacją, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, 

opartego o podstawę wskazaną w pkt 2 ppkt 3 §7) powyżej. 

9. Oświadczenia w zakresie wykonywania praw przysługujących osobie, której dane dotyczą, 

określonych w pkt 4-5 §7 powyżej, należy kierować na adres e-mail: privacy@dell.com. 

10. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi w zakresie ochrony danych osobowych do 

organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

mailto:privacy@dell.com


 

11. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu 

przeprowadzenia Konkursu jest dobrowolne, jednak konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. 

Administrator informuje ponadto, że niepodanie określonych danych uniemożliwi w szczególności 

wybór Zwycięzcy, kontaktowanie się z Uczestnikami, wydanie Nagrody. 

 

§7 Postanowienia końcowe. 

1. Regulamin dostępny jest na stronie www.rozwiazaniadlaedukacji.pl oraz w okresie trwania 

Konkursu przy stoisku DELL Technologies na Wydarzeniu. 

2. Nazwy tytułów Regulaminu mają charakter informacyjny. 

3. We wszystkich sprawach dotyczących Konkursu, a nieuregulowanych Regulaminem mają 

zastosowanie przepisy prawa polskiego. 

 

 

 

 

Organizator: 

IF Nation Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

http://www.rozwiazaniadlaedukacji.pl/

