
REGULAMIN KONKURSU „Podsumowanie 2022”

§1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu pod nazwą “Podsumowanie 2022” (zwanego dalej:
„Konkursem”) jest First Step (zwana dalej: „Organizatorem”).

2. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia Konkursu, zasady
uczestnictwa w Konkursie, nagrody, sposób wyłonienia laureatów Konkursu,
przekazania im przyznanych nagród oraz sposób wyłonienia laureatów Konkursu,
przekazania im przyznanych nagród oraz sposób i zakres przetwarzania danych
osobowych Uczestników przez Organizatora.

3. Konkurs będzie trwał od dnia …. do dnia ….

4. Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator.

5. Udział w Konkursie jest nieodpłatny.

6. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

7. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej 1step.pl.

§2. Zasady uczestnictwa w Konkursie

1. Konkurs skierowany jest do obserwatorów profilu First Step na platformie Instagram,
którzy zwani są w dalszej części Regulaminu łącznie „Uczestnikami”, oddzielnie zaś
„Uczestnikiem”.

2. Uprawnione do uczestnictwa w konkursie są wszystkie osoby prywatne..
3. Warunkiem koniecznym do udziału w konkursie jest odpowiedź na pytania

konkursowe.

§ 3. Zasady przyznania nagród

1. Uczestnicy są nagradzani za najlepsze odpowiedzi na pytanie.

2. Czynnikiem decydującym o przyznaniu nagród jest kreatywność oraz spełnienie
warunków konkursu.

§ 4. Przyznanie nagród w Konkursie
1. Odpowiedź na pytanie konkursowe Uczestnik umieszcza jako komentarz do postu

konkursowego, który udostępniony będzie na profilu @firststep na platformie
Instagram.

2. Przy ocenie odpowiedzi Organizator weźmie pod uwagę następujące kryteria:

- pomysłowości,
- zgodność odpowiedzi z zadanym pytaniem,



- spełnienie warunków konkursu: obserwacja ww. profilu, udostępnienie posta za pomocą
funkcji relacji oraz oznaczenie profilu osoby, którą chciałby zabrać ze sobą na trening.

2. Konkurs nie jest grą losową, której wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ust. 1
ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. nr 201, poz. 1540 ze zm.).

3. Nagrodą w konkursie są dwa darmowe treningi personalne o łącznej wartości około 300
złotych..

4. Komisja konkursowa, składająca się z przedstawicieli Organizatora, wybierze
zwycięzców Konkursu, którym przyznane zostaną nagrody, o których mowa w ust. 3
spośród Uczestników, którzy spełnili warunki Konkursu, o których mowa w § 2 ust. 3
Regulaminu.

5. Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 Ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych, wartość nagród wygranych w konkursach do kwoty 2000 złotych,
korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego.

6. Uczestnicy zostaną powiadomieni maksymalnie w ciągu 2 tygodni od zakończenia
Konkursu, tj. od daty 09.12.2022 o jego wynikach. Zwycięzcy zostaną poinformowani
o wygranej poprzez pocztę elektroniczną na adres email, z którego zostało
przesłane zgłoszenie.

7. Przyznane nagrody zostaną wysłane zwycięzcom Konkursu w sposób uzgodniony
indywidualnie ze zwycięzcami, w terminie maksymalnie 30 dni roboczych po
ogłoszeniu zwycięzców oraz potwierdzeniu prawidłowości danych..

8. Przyznane nagrody nie mogą być zamieniane na inną nagrodę ani na ekwiwalent
pieniężny.

§ 5. Dane osobowe
1. Organizator jest administratorem danych osobowych Uczestników w rozumieniu

art. 4 pkt. 7 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej
jako: „RODO”.

2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są przez Organizatora dla celów
organizacji Konkursu, wyłaniania zwycięzców oraz przyznawania i wysyłania nagród
konkursowych, wykonania obowiązków podatkowych związanych z przyznanymi
nagrodami, a także dla celów informowania o wynikach Konkursu. Organizator
przetwarza dane osobowe także dla celów statystycznych, archiwalnych i
zapewnienia rozliczalności wykonania obowiązków Organizatora wynikających z
przepisów prawa oraz dla celów marketingowych.



3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora od momentu
udziału danego Uczestnika w Konkursie do czasu jego zakończenia oraz przez
dalszy okres niezbędny dla wypełnienia wszystkich obowiązków prawnych
spoczywających na Administratorze.

4. Dane osobowe Uczestników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do
ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym
organom wymiaru sprawiedliwości.

5. Organizator zapewnia Uczestnikom realizację uprawnień przysługujących im w
odniesieniu do przetwarzanych danych osobowych tj. prawa dostępu do danych,
prawa do sprostowania danych, prawa do usunięcia danych („prawa do bycia
zapomnianym”), prawa do ograniczenia przetwarzania, prawa do przenoszenia
danych, prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawa do niepodlegania
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

6. W zakresie, w jakim dane osobowe Uczestnika są przetwarzane na podstawie jego
zgody, Uczestnik ma prawo cofnąć zgodę w każdym momencie w taki sam sposób,
w jaki jej udzielił. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Uczestnik może wnieść skargę w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych
przez Organizatora do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych (adres: Biuro /Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
00-193, Warszawa).

8. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej
Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, , nr tel.: +48 71 344 56 59.

§ 6. Postanowienia końcowe
1. Właściwym dla sporów sądowych jest Sąd Powszechny właściwy dla siedziby
Organizatora.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu w każdym czasie.


