
Regulamin konkursu z obszaru 
nauk o zarządzaniu – Startupy 
§ 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE]  

1. Konkurs jest organizowany na osi czasu Parku Technologicznego WSEI w 

serwisie Facebook: https://www.facebook.com/PTWSEI  

2. Konkurs odbywać się będzie zgodnie z niniejszym regulaminem, zwanym dalej 

"Regulaminem" oraz przepisami prawa polskiego.  

3. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy o grach hazardowych z 

dnia 19.11.2009 r. (Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.) i nie podlega 

regułom zawartym w ww. ustawie i w rozporządzeniach wykonawczych do tej 

ustawy.  

4. Organizatorem Konkursu jest Park Technologiczny przy Wyższej Szkole 

Ekonomii i Informatyki w Krakowie z siedzibą przy ulicy ul. Św. Filipa 17, 

poczta 31-150 Kraków, o numerach NIP: 676-215-89-90 i REGON: 357191420; 

zwana dalej "Organizatorem" lub „Parkiem Technologicznym WSEI”.  

5. Konkurs jest z dziedziny nauk o zarządzaniu 

6. Konkurs rozpoczyna się 08 lutego 2019 roku opublikowaniem postu 

konkursowego o godzinie 19:00. Zgłoszenia Konkursowe będą przyjmowane do 

17 lutego 2019 roku do godziny 23:59. 

7. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, 

popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami zarządzającymi lub 

będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook, za 

pośrednictwem którego można wziąć udział w Konkursie, a serwis Facebook nie 

ponosi odpowiedzialności wobec uczestników w związku z realizacją Konkursu. 

8. Konkurs odbywać się będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.  

§ 2.  [UCZESTNICY KONKURSU]  

1. Zgłoszenie udziału w Konkursie musi być dokonane w sposób wskazany w 

Regulaminie. Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia udziału 

spowoduje nieważność zgłoszenia.  

https://www.facebook.com/PTWSEI


2. Uczestnikiem Konkursu staje się osoba po spełnieniu łącznie warunków, o 

których mowa poniżej oraz w paragrafie 3, zwana dalej "Uczestnikiem". 

3. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby zamieszkałe na terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej, które ukończyły osiemnasty rok życia i posiadają pełną 

zdolność do czynności  prawnych.. 

4. Uczestnikiem Konkursu może zostać wyłącznie osoba, która zaakceptowała 

Regulamin. 

5. W  Konkursie  można  brać  udział  wyłącznie  osobiście,  tj.  niedopuszczalne  

jest  tworzenie  kont  i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób 

trzecich. 

6. Aby wziąć udział w Konkursie, należy posiadać aktywny profil w serwisie 

Facebook, zgodnie z definicją tego pojęcia zawartą w serwisie Facebook, 

założony i prowadzony zgodnie z Regulaminem opublikowanym przez serwis 

Facebook oraz wszystkimi innymi zasadami, politykami lub wytycznymi serwisu 

Facebook.  

7. Udział w Konkursie i związane z nim udostępnienie danych jest całkowicie 

dobrowolne. Osoba, która  przystąpiła  do  Konkursu  (dalej  „Uczestnik”)  jest  

związana  warunkami  niniejszego Regulaminu. 

§ 3. [ZASADY KONKURSU]  

1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest wstawienie Zgłoszenia Konkursowego z 

odpowiedzią na pytanie: „Dlaczego Startupy ponoszą porażki?” w formie 

komentarza pod postem konkursowym na osi czasu profilu Parku 

Technologicznego WSEI w serwisie Facebook: 

https://www.facebook.com/PTWSEI 

2. Tylko Zgłoszenia konkursowe opublikowane w formie komentarza pod postem 

konkursowym w czasie wskazanym w § 1 pkt 6 biorą udział w Konkursie. 

Zgłoszenia w formie prywatnej wiadomości lub postu na osi czasu profilu Parku 

Technologicznego WSEI w serwisie Facebook nie będą brały udziału w 

Konkursie.  

3. W momencie opublikowania Zgłoszenia konkursowego, Uczestnik 

automatycznie potwierdza, że Zgłoszenie to zostało wykonane samodzielnie 

i/lub Uczestnikowi przysługuje pełnia praw autorskich do tego Zgłoszenia. 

https://www.facebook.com/PTWSEI


Jednocześnie, w przypadku zwycięstwa w konkursie Uczestnik przenosi na rzecz 

Organizatora Konkursu całość w/w majątkowych praw autorskich Zgłoszenia 

konkursowego. 

4. W momencie opublikowania Zgłoszenia konkursowego, Uczestnik 

automatycznie potwierdza, że zapoznał się i akceptuje treść niniejszego 

regulaminu.  

5. Zgłoszenie konkursowe nie może zawierać treści powszechnie uznanych za 

obraźliwe ani naruszać praw autorskich osób trzecich, obowiązującego prawa 

lub dóbr osobistych osób trzecich.  

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie:  

a. osób, które biorą udział w Konkursie posługując się kilkoma różnymi 

kontami w serwisie Facebook,  

b.  osób, które biorą udział w Konkursie posługując się kontem w serwisie 

Facebook, w którym został podany fikcyjny adres e-mail lub 

nieprawdziwe imię lub nazwisko danej osoby.  

c. Niespełnienie któregokolwiek z warunków Regulaminu Konkursu przez 

Uczestników powoduje utratę prawa do nagród.  

7. Nad  prawidłowym  przebiegiem  konkursu  czuwać  będą  administratorzy  

fanpage.  Wszelkie komentarze  zawierające  Zgłoszenia  niezgodne  z  

regulaminem  konkursu  zostaną  niezwłocznie usunięte. 

8. Uczestnik zgłaszając Pracę do Konkursu zgadza się na opublikowanie jej na 

stronie konkursu, pod adresem:  https://www.facebook.com/PTWSEI  oraz  na  

wykorzystanie  w  komunikacji promocyjnej Parku Technologicznego WSEI. 

§ 4. [NAGRODY]  

1. Nagrodą w Konkursie będą 2 nagrody rzeczowe w postaci książki „Metoda 

Lean Startup. Wykorzystaj innowacyjne narzędzia i stwórz firmę, która 

zdobędzie rynek" ERIC RIES 

2. Wartość rynkowa nagrody: 31,07 PLN sztuka brutto 

3. Nagroda nie może zostać wymieniona na ekwiwalent pieniężny.  

4. Zwycięzca nie może zrzec się nagrody na rzecz osoby trzeciej.  

5. Każdy uczestnik w czasie trwania konkursu może wygrać tylko jedną nagrodę. 



6. Organizator zastrzega sobie prawo nie przyznania nagród, jeśli zgłoszone prace 

będą, w subiektywnej ocenie Organizatora, mało wartościowe pod względem 

kreatywnym i jakościowym, a także niezgodne z przedstawionymi w 

Regulaminie wymaganiami.  

7. Odbiór Nagrody następuje tylko i wyłącznie w siedzibie Parku 

Technologicznego WSEI tj. ul. Westerplatte 1, 31-033 Kraków, po uprzednim 

umówieniu daty odbioru.  

8. Organizatorowi  przysługuje  prawo  weryfikacji  danych  osobowych  

zwycięzców  w  momencie wydania  Nagrody,  w  celu  identyfikacji Zwycięzcy.  

Przed  wydaniem  Nagrody  zwycięzca  może zostać zobligowany do okazania 

kurierowi stosownego dokumentu tożsamości. 

§ 5. [ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU]  

1. Informacja    o    wynikach    Konkursu    zostanie  umieszczona  na  stronie  

Konkursu  w  ciągu maksymalnie 3 dni roboczych od zakończenia Konkursu 

2. Komisja  Konkursowa składająca się z Zespołu Parku Technologicznego WSEI,  

dokona  oceny  Prac  uwzględniając  w  szczególności  ich  oryginalność, 

pomysłowość oraz kreatywność i wyłoni 1 zwycięskie Zgłoszenie Konkursowe, 

które zostanie wyróżnione Nagrodą.  

3. Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o wynikach Konkursu w 

odpowiedzi na ich komentarz do postu z zadaniem konkursowym na osi czasu 

profilu Parku Technologicznego WSEI  w serwisie Facebook: 

https://www.facebook.com/PTWSEI. Zwycięzca zobowiązany jest 

skontaktować się z profilem Parku Technologicznego WSEI  na Facebooku 

poprzez wiadomość prywatną, aby otrzymać nagrodę.  

4. Aby móc odebrać nagrodę, Zwycięzca zobowiązany jest skontaktować się z 

profilem Parku Technologicznego WSEI na Facebooku poprzez wiadomość 

prywatną najpóźniej do dnia 04.02.2019 r. do godziny 18:00. W przypadku braku 

kontaktu ze strony Zwycięzcy, Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany 

zwycięzcy oraz wyboru Zwycięzcy alternatywnego spośród pozostałych 

Zgłoszeń konkursowych.  

https://www.facebook.com/PTWSEI


5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieotrzymanie bądź nieodebranie 

przez Zwycięzcę z przyczyn technicznych niezależnych od Organizatora 

informacji o zwycięstwie.  

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawidłowych danych 

osobowych przez uczestników Konkursu. W wypadku niemożliwości 

skontaktowania się ze Zwycięzcą z tego powodu, Zwycięzca Konkursu traci 

prawo do nagród.  

§ 6. [PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH]  

1. Dane  osobowe  Uczestników  będą  przetwarzane  zgodnie  z  przepisami  

rozporządzenia 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  oraz  ustawy  z dnia 10 

maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Administratorem danych 

osobowych Uczestników jest Organizator. 

2.  Dane  osobowe  Uczestników  przetwarzane  będą  wyłącznie  w  celach  

związanych  z przeprowadzeniem Konkursu, w tym celem wydania Nagród i 

uregulowania ewentualnych zobowiązań  podatkowych  związanych  z  ich  

wydaniem.  Dane  osobowe  Uczestników  będą przetwarzane  przez  

Organizatora  i  przekazywane  do właściwego  Urzędu  Skarbowego  oraz 

kurierowi, jak również mogą być przekazywane innym uprawnionym organom, 

na podstawie odpowiednich  przepisów  prawa,  a  ponadto  dostawcom  usług  

IT  i  dostawcom  systemów informatycznych. Dane Uczestnika podlegają 

przetwarzaniu przez Facebook, Inc. na zasadach przewidzianych w 

zaakceptowanym przez Uczestnika regulaminie w/w serwisu.  .  

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale jest niezbędne do udziału w 

Konkursie, w celu otrzymania Nagrody i wykonania obowiązków podatkowych. 

Każdy Uczestnik ma prawo do  wycofania  zgody  na  przetwarzanie  danych  

osobowych  przekazując  stosowne  żądanie drogą  elektroniczną  

Organizatorowi.  Złożenie  oświadczenia  o  cofnięciu  zgody  na przetwarzanie  

danych  osobowych  przez  Uczestnika  w  trakcie  trwania  Konkursu,  uważane 

będzie  za  wycofanie  się  Uczestnika  z  Konkursu.  Wycofanie  zgody  



uniemożliwiające przekazanie  Uczestnikowi  Nagrody  uprawnia  Organizatora  

do  odmowy  jej  wydania. Cofnięcie  zgody  pozostaje  bez  wpływu  na  

zgodność  z  prawem  przetwarzania,  którego dokonano na podstawie zgody 

Uczestnika przed jej cofnięciem. Niezależnie od przetwarzania danych  

osobowych  Uczestnika  na  podstawie  jego  zgody,  administrator  może  

przetwarzać dane  osobowe  także  w  celu  ustalenia,  dochodzenia  lub  obrony  

przed  roszczeniami,  jeżeli roszczenia dotyczą Konkursu. W tym celu 

administrator może przetwarzać dane osobowe w oparciu  o  jego  prawnie  

uzasadniony  interes,  polegający  na  ustaleniu,  dochodzeniu  lub obrony  przed  

roszczeniami  w  postępowaniu  przed  sądami  lub  organami  państwowymi. 

Uczestnik  ma  prawo  dostępu  do  danych,  w  tym  uzyskania  ich  kopii,  

sprostowania nieprawidłowych i uzupełnienia niekompletnych danych 

osobowych, żądania ich usunięcia, ograniczenia  przetwarzania,  wniesienia  

sprzeciwu  wobec  przetwarzania  oraz  ich przeniesienia  do  innego  

administratora  danych.  Uczestnik  ma  także  prawo  do  wniesienia skargi do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe będą 

przetwarzanie w w/w celach przez okres do chwili wydania Uczestnikowi 

uzyskanej Nagrody na potrzeby jej wydania, a następnie po jej wydaniu przez 

okres wymagany przez właściwe przepisy prawa podatkowego  tj.  przez  okres  

5  lat  liczony  od  daty  zakończenia  roku  kalendarzowego,  w którym wydano 

Nagrodę, na potrzeby uregulowania zobowiązań podatkowych związanych z jej 

wydaniem, w tym ewentualnej kontroli podatkowej. Ponadto, dane osobowe 

podawane przez osoby wnoszące reklamacje, o których mowa w § 14 

Regulaminu, w tym zamieszczone w  reklamacji i  dalszej  reklamacyjnej  

korespondencji,  jeśli  reklamacja  taka  zostanie rozpatrzona pozytywnie (tj. 

zakończy się wydaniem Nagrody) będą przetwarzane w potrzeby i przez okresy 

wskazane w zdaniu poprzedzającym, zaś jeśli reklamacja zostanie rozpatrzona 

negatywnie (tj. zakończy się odmową wydania Nagrody) będą przechowywane 

przez okres 10  lat  licząc  od  dnia  negatywnego  rozpatrzenia  reklamacji  na  

potrzeby  ewentualnych dochodzenia  lub  obrony  roszczeń  cywilnoprawnych  

kierowanych  do  Organizatora  z  tego tytułu. Administrator nie przekazuje 

danych osobowych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej, w 

rozumieniu przepisów wskazanych w § 6 ust. 1 Regulaminu .   



4. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych na zasadach określonych w 

Regulaminie oraz na wykorzystywanie dla potrzeb Konkursu wizerunku. 

Uczestnik oświadcza, iż posiada także  odpowiednią  zgodę  osób,  których  

wizerunki  zostały  umieszczone  z  zgłoszeniu konkursowym. Uczestnik 

oświadcza, że dysponuje wszelkimi prawami do fotografii, na której został 

uwieczniony jego wizerunek lub wykorzystywany przez niego wizerunek innej 

osoby, w tym fikcyjnej.   

§ 7.  [PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ DO ZGŁOSZEŃ KONKURSOWYCH ] 

1. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik jednocześnie oświadcza, że jest 

wyłącznym twórcą Zgłoszenia Konkursowego,  w  rozumieniu  ustawy  z  dnia  

4  lutego  1994  r.  o  prawie  autorskim  i  prawach pokrewnych  (Dz.  U.  Z  

1994,  Nr  24,  poz.  83),  oraz  że  przysługują  mu  pełne  autorskie  prawa 

majątkowe do Zgłoszenia Konkursowego wraz z ewentualnymi zezwoleniami na 

rozpowszechnianie wizerunków Uczestników utrwalonych na Zgłoszeniu 

Konkursowym.   

2. Uczestnik  oświadcza,  że  zgłoszone  przez  niego  Zgłoszenia Konkursowe nie  

zawiera  treści naruszających prawo lub niezgodnych z dobrymi obyczajami, w 

szczególności nie naruszają praw osób trzecich, nie nawołują do przemocy, 

nietolerancji, nie zawierają wulgaryzmów ani treści reklamowe podmiotów 

trzecich.  

3. Organizator, w zamian za prawo uczestnictwa w Konkursie, nabywa od 

Uczestnika prawo do korzystania,  na  zasadzie  licencji  niewyłącznej,  ze  

zgłoszonych  przez  Uczestnika  w  ramach Konkursu Zgłoszeń Konkursowych 

będących utworami w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych w celu przeprowadzenia Konkursu.  Organizator zastrzega sobie 

prawo do podania ich do publicznej wiadomości w środkach masowego 

przekazu, jak również na stronie internetowej oraz w komunikacji na profilu 

Parku Technologicznego WSEI  w serwisie Facebook wraz z danymi Zwycięzcy 

Konkursu, tj. imieniem i nazwiskiem. 

4. Organizator, działając na podstawie art. 921 § 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 

r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r., Nr 16, poz. 93 ze zm.), zastrzega, że z chwilą 

wydania Nagrody Zwycięzcy, nabywa  pełne,  w  tym  autorskie  prawa  



majątkowe  i  prawa  zależne  do  nagrodzonych Zgłoszeń Konkursowych,  na  

wszystkich  polach  eksploatacji  wymienionych  w  art.  50  ustawy  o  prawie 

autorskim  i  prawach  pokrewnych,  bez  jakichkolwiek  ograniczeń  

terytorialnych  czy  też ilościowych, co w szczególności obejmuje następujące 

pola eksploatacji:   

a.  W  zakresie  utrwalania  i  zwielokrotniania  utworu  oraz  jego  opracowań  

–  wytwarzanie dowolną  techniką,  w  tym  techniką  drukarską,  

reprograficzną,  zapisu  magnetycznego oraz techniką cyfrową,  

b. W zakresie obrotu oryginałami utworu oraz jego opracowaniami albo 

egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzania do obrotu, 

użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy,  

c. W zakresie rozpowszechniania utworu oraz jego opracowań w sposób 

inny niż opisany w pkt 1) lub 2) – publiczne wykonanie, wystawienie, 

wyświetlenie, odtworzenie, publiczne udostępnienie utworu w taki 

sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie  przez  

siebie  wybranym,  nadawanie  za  pośrednictwem  stacji  telewizyjnych 

naziemnych,  w  tym  za  pośrednictwem  satelity,  multiplexu,  

reemitowanie, rozpowszechnianie  w  prasie,  w  sieci  Internet,  na  

plakatach,  w  tym  plakatach wielkoformatowych oraz we wszelkich 

innych formach komunikacji, promocji, reklamy, oznaczania i produkcji 

towarów,   

d. W zakresie dokonywania wszelkich zmian i modyfikacji w utworze w 

całości lub części oraz dokonywania jego opracowań w całości lub części, 

w tym dokonywanie przeróbek, jakichkolwiek zmian i adaptacji całości 

lub poszczególnych części utworu,  

e. W  zakresie  rejestracji  w  Urzędzie  Patentowym  w  charakterze  znaku  

towarowego, używanie  w  obrocie  gospodarczym  lub  niegospodarczym  

w  charakterze  oznaczenia przedsiębiorstwa,  znaku  towarowego  lub  

innego  charakterystycznego  symbolu przedsiębiorstwa, jego części, albo 

towaru lub usługi,  

f. W  zakresie  anonimowego  rozpowszechniania  nagrodzonego  utworu,  

w  zakresie decydowania o jego pierwszym publicznym udostępnieniu 

oraz sprawowania nadzoru nad sposobem korzystania z utworu,  



g. Prawo wykonywania i korzystania z opracowań nagrodzonej Prac 

Konkursowych.  

h. Wykorzystanie  we  wszelkich  formach  komunikacji,  promocji  lub  

reklamy,  w szczególności w charakterze materiału reklamowego lub 

promocyjnego, w charakterze elementu  materiałów  reklamowych  lub  

promocyjnych  takich  jak  ogłoszenia  prasowe, reklamy  zewnętrzne,  

filmy  reklamowe,  reklamy  radiowe,  materiały  POS, rozpowszechnianie 

w sieci Internet, zarejestrowanie w charakterze znaku towarowego.   

5. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z określonym w niniejszym Regulaminie 

celem, dla którego nagrodzone Zgłoszenia Konkursowe zostaną  wykorzystane  

oraz  że  wyraża  zgodę  na  takie wykorzystanie Zgłoszenia Konkursowego przez 

Organizatora lub Zleceniodawcę.  W razie konieczności, Zwycięzca na żądanie 

Organizatora podpisze stosowne oświadczenia lub umowy potwierdzające 

przeniesienie praw autorskich do nagrodzonych prac.   

6. Z uwagi na to, że rezultatem udziału w Konkursie może być przyznanie 

Uczestnikowi Nagrody na zasadach  opisanych  w  Regulaminie,  z  tytułu  

udzielenia  licencji  lub  przeniesienia  praw  nie przysługuje dodatkowe 

wynagrodzenie. 

§ 8. [ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA I UCZESTNIKA]  

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z 

przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy Konkursu.  

2. Uczestnik ponosi wobec Organizatora pełną odpowiedzialność w wypadku, gdy 

jego zgłoszenie udziału w Konkursie lub stworzona praca będzie naruszała 

prawa osób trzecich lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa.  

3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za:  

a. ewentualne problemy techniczne związane z działaniem dostawców usług 

internetowych, a w szczególności za przerwanie, zawieszenie lub 

zniekształcenie połączenia mogącego spowodować stratę lub zniszczenie 

treści przesłanych do serwisu Facebook drogą elektroniczną, które mogłyby 

mieć wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie,  

b. jakiekolwiek problemy wynikające z działania serwisu Facebook,  



c. sposób, w jaki Uczestnicy korzystają z udostępnionej im w serwisie 

Facebook powierzchni wirtualnej, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki 

i szkody spowodowane wpływem treści umieszczonych przez 

Użytkowników w serwisie Facebook,  

d. naruszenie przez Uczestników praw autorskich lub dóbr osobistych osób 

trzecich.  

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, ani nie jest stroną w sporach 

dotyczących praw Uczestników do korzystania z kont w serwisie Facebook.  

§ 9. [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]  

1. Treść Regulaminu jest dostępna w siedzibie Organizatora oraz na stronie: 

parktechnologiczny.wsei.edu.pl 

2. Tytuły poszczególnych rozdziałów Regulaminu mają charakter informacyjny.  

3. Wszelkie informacje na temat Konkursu można uzyskać kontaktując się z  

Organizatorem pod adresem e-mail  parktechnologiczny@wsei.edu.pl 

parktechnologiczny.wsei.edu.pl

