
REGULAMIN KONKURSÓW 

„[Zyskuj podczas webinaru z Dell Technologies]” 

I. Postanowienia ogólne. 

1. Organizatorem konkursów pod nazwą „[Zyskuj podczas webinaru z Dell Technologies]” określanych 

dalej jako„Konkursy” i przyrzekającym nagrody w Konkursach Pelican Grzegorz Galas z siedzibą w 

Warszawie (kod pocztowy: 03-287), przy ulicy Głębockiej 7/12, REGON  142048672, NIP 113 253 62 

29, 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, 02-017 Warszawa, przy ul. Al. Jerozolimskie123 A (dalej: „DELL”). 

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

„Regulamin”) oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. 

4. Konkursy prowadzone są w dniach webinarów począwszy od 15 stycznia roku do końca grudnia 

2021 tj. 31.12.2021, w godzinach 9:00-16.00, w ramach wydarzenia pt. “Transformation Experts 

Academy” organizowanego online. 

5. Celem Konkursów jest nagradzanie osób, które najlepiej wykonały określone w ramach danego 

Konkursu zadanie, na zasadach i warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. 

II. Uczestnicy Konkursów. 

6. Konkursy są skierowane i udział w Konkursach mogą wziąć wyłącznie osoby fizyczne, posiadające 

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

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

jednocześnie uczestnikami Wydarzenia. 

7. Udziału w Konkursach nie mogą brać członkowie organów ani pracownicy Organizatora lub DELL, 

ani inne osoby zaangażowane w organizację Konkursów, a także ich małżonkowie, wstępni, zstępni, 

rodzeństwo oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 

8. Osoba zgłaszająca udział w danym Konkursie może zgłosić wyłącznie swój własny udział, a jeden 

Uczestnik może dokonać tylko jednego zgłoszenia w danym Konkursie. 

9. Osoba, która spełnia warunki udziału w Konkursach oraz zgłosi udział w danym Konkursie zgodnie z 

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

III. Zasady i warunki udziału w Konkursach. 

10. W celu udziału w danym Konkursie należy w terminie trwania danego Konkursu: 

1) wziąć udział w dowolnej sesji w ramach Wydarzenia (dalej: „Sesja”); 

a) wykonanie zadania konkursowego, opisanego w pkt 12 poniżej (dalej: „Zadanie”); 

b) podać, w trakcie rejestracji na Wydarzenie, dane osobowe niezbędne w celu przeprowadzenia 

danego Konkursu; 

c) zaakceptować regulamin udziału w Konkursach. 

11. Zadanie polega na sporządzeniu prawidłowej odpowiedzi na pytanie zadane przez prowadzącego 

Sesję do Uczestników (dalej: „Odpowiedź”), wskazane w trakcie Sesji jako pytanie konkursowe. 



Odpowiedzi należy udzielić w formie tekstu, oraz wysłać poprzez komunikator „Chat” w trakcie Sesji 

do wszystkich uczestników Sesji. 

12. Zabronione jest zgłaszanie do Konkursów Odpowiedzi, których udział w danym 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 danego Konkursu 

Odpowiedzi wcześniej rozpowszechnionych lub zawierających jakiekolwiek treści sprzeczne z 

prawem, zasadami współżycia społecznego lub z dobrymi obyczajami, w szczególności treści 

ksenofobiczne, rasistowskie, pornograficzne, obraźliwe lub wulgarne. 

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

Organizatora, firmy DELL, produktów DELL. 

14. Uczestnik nie może po dokonaniu zgłoszenia Odpowiedzi do danego Konkursu wprowadzać do 

niej zmian. 

IV. Wybór zwycięzców. 

15. Do oceny Odpowiedzi zgłoszonych w danym Konkursie Organizator powołuje prowadzącego daną 

Sesję. 

16. W trakcie Sesji, spośród wszystkich prawidłowo zgłoszonych Odpowiedzi prowadzący wybierze 

maksymalnie 4 poprawne odpowiedzi, które zostały udzielone najszybciej. Uczestnikowi, którego 

Odpowiedź zostanie wybrana przez prowadzącego (dalej: „Zwycięzca”) zostanie przyznana nagroda, 

o której mowa w pkt 19 Regulaminu. 

17. Organizator zawiadamia Zwycięzcę o wygranej, w trakcie Sesji. 

V. Nagrody. 

18. W danym Konkursie zostaną przyznane od 1 do 4 nagród. (dalej: „Nagroda”). 

19. Nagroda zostanie przez Organizatora wręczona Zwycięzcy drogą korespondencyjną e-mail lub 

pocztą na adres korespondencyjny wskazany przez Zwycięzcę. 

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

Nagrody niewydane w danym Konkursie pozostają własnością Organizatora. 

VI. Nadzór nad przestrzeganiem Regulaminu. 

21. Nad przestrzeganiem Regulaminu czuwa Organizator. W przypadku niespełnienia wymogów 

uczestnictwa określonych w tytule II Regulaminu lub jeżeli Odpowiedź nie spełnia wymaganych 

standardów określonych w pkt 

11-15 Regulaminu lub w przypadku innego rażącego naruszenia postanowień Regulaminu, 

Organizator decyduje o wykluczeniu danego Uczestnika z udziału w danym Konkursie, a Uczestnik 

traci prawo do otrzymania Nagrody. 

VII. Reklamacje. 

22. Bez ograniczeń przewidzianych przepisami powszechnie obowiązującego prawa uprawnień 

przysługujących konsumentowi w zakresie zgłaszania i dochodzenia roszczeń, można zgłaszać do 

Organizatora wszelkie reklamacje dotyczące danego Konkursu. 



23. W celu usprawnienia procesu zgłaszania i rozpatrywania, reklamacja może zostać przesłana listem 

poleconym na adres Organizatora wskazany w pkt 1 Regulaminu lub przesłana emailem na adres: 

grzegorz@spoldzielnia-pelican.com. 

Dla ułatwienia identyfikacji osoby zgłaszającej reklamację oraz przedmiotu reklamacji 

rekomendowane jest, by reklamacja określała w szczególności imię, nazwisko, adres zgłaszającego, a 

także dokładny opis oraz wskazanie przyczyny reklamacji, jak również określenie żądania. 

24. Reklamacja, o której mowa powyżej, powinna zostać zgłoszona w terminie 14 (czternastu) dni od 

wykrycia przez zgłaszającego okoliczności stanowiącej podstawę tej reklamacji, a organizator 

zobowiązuje się udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania. 

VIII. Dane osobowe. 

25. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z przeprowadzeniem Konkursów 

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

dane do kontaktu: privacy@dell.com (dalej: „Administrator”). 

26. Dane osobowe są przetwarzane: 

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

przeprowadzenia danego 

Konkursu, wyłonienia Zwycięzcy, wydania Nagrody, kontaktowania się w sprawach związanych z 

organizacją Konkursów oraz realizacji innych czynności w ramach Konkursów, 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. 

27. Dane osobowe są przetwarzane: 

1) w przypadku, o którym mowa w pkt 28 ppkt 1) powyżej – do czasu cofnięcia zgody na 

przetwarzanie danych osobowych albo do czasu zakończenia wszystkich czynności związanych z 

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

2) w przypadku, o którym mowa w pkt 28 ppkt 2) lit. a) powyżej – przez okres wynikający z 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa, na podstawie których Administrator przetwarza dane 

osobowe; 

3) w przypadku, o którym mowa w pkt 28 ppkt 2) lit. b) powyżej – do czasu zakończenia 

postępowania reklamacyjnego; 

4) w przypadku, o którym mowa w pkt 28 ppkt 3) powyżej – do upływu okresu przedawnienia 

roszczeń. 



28. 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. 

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

Administratora lub jego partnerom handlowym, jeśli jest to wymagane do celów opisanych w pkt 35 

poniżej. 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. 

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

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

danych. 

31. 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. 

32. 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 28 ppkt 3) powyżej. 

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

kierować na adres e-mail: privacy@dell.com. 

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

do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

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

przeprowadzenia danego Konkursu jest dobrowolne, jednak konieczne do wzięcia udziału w danym 

Konkursie. Administrator informuje ponadto, że niepodanie określonych danych uniemożliwi w 

szczególności wybór Zwycięzcy, kontaktowanie się z Uczestnikami, wydanie Nagrody, realizację 

uprawnień reklamacyjnych, czy realizację obowiązków podatkowych Administratora, wynikających z 

przepisów prawa. 

IX. Postanowienia końcowe. 

36. Regulamin dostępny jest po linkiem http://transformation-

experts.pl/regulamin_konkurs_webinar.pdf, a na żądanie zgłoszone Organizatorowi na adres: 

grzegorz@spoldzielnia-pelican.com jest przesyłany e-mailem. 

37. Nazwy tytułów Regulaminu mają charakter informacyjny. 

38. We wszystkich sprawach dotyczących Konkursów, a nieuregulowanych Regulaminem mają 

zastosowanie przepisy prawa polskiego. 



Organizator: 

Pelican Grzegorz Galas 


