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Regulamin
Konkursu „Pierwsze kroki na rynku pracy – Liderzy przyszłości”
§ 1.
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu „Pierwsze kroki na rynku pracy – Liderzy przyszłości” (zwanego w
dalszej części niniejszego Regulaminu „Konkursem”) jest Deloitte Advisory Sp. z o.o. z
siedzibą w Warszawie 00-854, Al. Jana Pawła II 19, zarejestrowana w rejestrze
przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział
Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000004728, NIP 527-020-73-28, kapitał zakładowy
16.000.500 zł (zwanego w dalszej części niniejszego Regulaminu „Organizatorem”).
2. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego
uczestników (zwanych w dalszej części niniejszego Regulaminu „Uczestnikami”).
3. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 Ustawy o grach
hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (Dz. U. nr 201 poz. 1540) i nie podlega regułom
zawartym w w/w ustawie. Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich użytkowników
Internetu spełniających warunki niniejszego Regulaminu (zwanego w dalszej części
niniejszego Regulaminu „Regulaminem”).
4. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne, Uczestnik przystępując do Konkursu
potwierdza, że zapoznał się i akceptuje wszystkie zawarte w Regulaminie postanowienia.
§ 2.
Uczestnicy Konkursu
1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności
prawnych i zamieszkujące na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które:
a) wezmą udział w internetowym badaniu „Pierwsze kroki na rynku pracy – Liderzy
przyszłości” dostępnym pod adresem: www.deloitte.com/pl/PierwszeKroki (zwane w
dalszej części niniejszego Regulaminu „badaniem”);
b) akceptują postanowienia Regulaminu;
c) w wyznaczonym terminie udzielą odpowiedzi na zadanie konkursowe, o którym mowa
w§ 3 ust. 7.
2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, spółek z grupy Deloitte
w Polsce oraz innych firm współpracujących przy organizacji i przeprowadzeniu Konkursu,
ani członkowie rodzin pracowników tych podmiotów do drugiego stopnia pokrewieństwa
włącznie.
3. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu
w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak
również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w
Konkursie. Uczestnik, który nie spełni warunków określonych w Regulaminie, traci prawo
do udziału w Konkursie oraz ewentualnej nagrody.
§ 3.
Zasady przeprowadzania Konkursu
1. Celem Konkursu jest sprawiedliwe rozdanie nagród rzeczowych przez Organizatora
3 osobom, które przygotują najlepsze propozycje odpowiedzi konkursowych (zwani w
dalszej części niniejszego Regulaminu „Zwycięzcami”).
2. Nagrodami w konkursie są:
a. 1 miejsce: urządzenie Apple iPad Air 2 16GB LTE+Wi-Fi (nagroda główna);
b. 2 miejsce: czytnik e-booków Kindle Paperwithe II
c. 3 miejsce: czytnik e-booków Kindle Paperwithe II
3. Nagrody konkursowe nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną oraz nagrody
nie podlegają zamianie na inną nagrodę rzeczową. Uprawnienie do nagrody nie może być
przeniesione na osobę trzecią.

4. Organizator przyznaje Zwycięzcom dodatkową nagrodę w formie pieniężnej w wysokości
odpowiadającej podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w
Konkursie, liczonemu od ubruttowionej o należny podatek dochodowy wartości nagród
rzeczowych. Kwota ta nie podlega wypłacie na rzecz Zwycięzcy, lecz przeznaczona jest do
zapłaty należnego podatku dochodowego od wartości nagrody, obciążającego wygrywające
osoby („ubruttowienie nagrody”) zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 o podatku
dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2012.361 t.j.).
5. Organizator, zgodnie z ustawą, o której mowa w ust. 4 powyżej, jest odpowiedzialny za
pobór i odprowadzenie do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowanego podatku
dochodowego od wartości nagród w wysokości 10%.
6. Konkurs rozpoczyna się dnia 20.04.2015 o godzinie 12:00:00 i trwa do dnia 30.06.2015 do
godziny 23:59:59. Wyłonienie Zwycięzców nastąpi w terminie 30 dni od zakończenia
Konkursu.
7. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu odpowiedzi w formie tekstowej liczącej
maksymalnie do 10 słów (zwanej w dalszej części niniejszego Regulaminu
„odpowiedzią”), która będzie dokończeniem następującego zdania: „Moja praca marzeń
to …”. Odpowiedzi na zadanie muszą mieć charakter autorski oraz nie mogą naruszać
niczyich praw.
8. Odpowiedzi będą zgłaszane za pośrednictwem specjalnego formularza. Wysyłając
odpowiedź, Uczestnik oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa
autorskie do nadesłanych odpowiedzi oraz, że Uczestnik przyjmuje na siebie
odpowiedzialność wobec Organizatora za wady prawne zgłoszonych odpowiedzi, a w
szczególności za to, że osoby trzecie nie będą kierować przeciwko Organizatorowi roszczeń
związanych z naruszeniem ich praw autorskich.
9. Organizator zastrzega nabycie własności każdej z nagrodzonych odpowiedzi, w tym całości
majątkowych praw autorskich do każdej nagrodzonej odpowiedzi. Z chwilą wręczenia
nagrody każdemu ze Zwycięzców, Organizator nabywa od Zwycięzcy otrzymującego
nagrodę, bez dodatkowego wynagrodzenia, majątkowe prawa autorskie do korzystania z
odpowiedzi bez ograniczeń terytorialnych, na wszystkich polach eksploatacji, o których
mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz. U. z 2000 r., Nr 80, poz. 904, z późn. zm.), w tym na następujących polach: (i) w
zakresie utrwalania i zwielokrotniania odpowiedzi - wytwarzanie każdą techniką
egzemplarzy pracy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz
techniką cyfrową; (ii) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których
odpowiedź utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo
egzemplarzy; (iii) w zakresie rozpowszechniania odpowiedzi w sposób inny niż określony w
pkt (ii) - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i
reemitowanie, a także publiczne udostępnianie odpowiedzi w taki sposób, aby każdy mógł
mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. Z chwilą wręczenia
nagrody Organizator nabywa również wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie
zależnych praw autorskich do nagrodzonej odpowiedzi. Jeżeli przeniesienie majątkowych
praw autorskich do nagrodzonej odpowiedzi, w zakresie określonym powyżej, wymagałoby
dodatkowych czynności faktycznych lub prawnych – Zwycięzca podejmie niezwłocznie takie
czynności, bez dodatkowego wynagrodzenia.
10. Niezależnie od postanowień ust. 9 powyżej, z chwilą zgłoszenia do Konkursu, każdy
Uczestnik udziela Organizatorowi, bez dodatkowego wynagrodzenia, licencji na korzystanie
ze zgłoszonej odpowiedzi na polach eksploatacji określonych w ustępie 9 powyżej, w
szczególności najciekawsze odpowiedzi lub ich fragmenty zostaną opublikowane w
materiałach promocyjnych dotyczących konkursu i badania oraz zostaną wykorzystane w
opracowaniu graficznym raportu z badania.
11. Uczestnik oświadcza i gwarantuje, że w toku korzystania przez Organizatora z odpowiedzi,
odpowiedzi te mogą być udostępniane anonimowo. Organizator nie ma obowiązku
oznaczania odpowiedzi, ani jakichkolwiek egzemplarzy, czy fragmentów odpowiedzi,
imieniem i nazwiskiem Uczestnika.
12. Zwycięzcy zostaną wyłonieni przez komisję powołaną przez Organizatora. Wyłącznie
komisja jest uprawniona do dokonania oceny odpowiedzi i wyłonienia Zwycięzców. Od
decyzji komisji nie przysługuje odwołanie.
13. Komisja ma prawo nie wyłonić Zwycięzców lub wyłonić mniej niż 3 Zwycięzców, jeżeli
uzna, że zgłoszone odpowiedzi nie spełniają warunków określonych w Regulaminie.
14. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej za pomocą wiadomości mailowej na adres
podany przez Uczestnika podczas rejestracji.
15. Nagrody będzie można odebrać osobiście w siedzibie Organizatora lub za pośrednictwem
poczty. Wybór, co do sposobu odbioru nagród należy do Zwycięzców, o czym poinformują
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oni Organizatora, kontaktując się z nim w sposób wskazany w mailu zawiadamiającym o
wygranej.
16. Nagrody, które nie zostały przyznane z uwagi na niespełnienie przez Zwycięzcę/ów
wymogów określonych w niniejszym Regulaminie bądź, które nie zostały odebrane przez
Zwycięzców w ciągu 2 miesięcy od poinformowania Zwycięzcy o przyznaniu nagrody,
pozostają własnością Organizatora.
§ 4.
Ochrona danych osobowych
1. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe przekazane przez Uczestników
Konkursu w następującym zakresie: imię, nazwisko oraz adres e-mail.
2. Przetwarzanie danych osobowych będzie odbywało się w oparciu o przepisy ustawy z dnia
29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, tekst jednolity: Dz. U. 2014r., poz. 1882
z późn. zm. (zwaną dalej „Ustawą”).
3. Termin „dane osobowe” jest zgodny z definicją danych osobowych określoną w art.
6 Ustawy.
4. Termin „przetwarzanie danych osobowych” jest zgodny z definicją przetwarzania danych
osobowych, określoną w art. 7, pkt. 2 Ustawy.
5. Administratorem danych osobowych (w rozumieniu art. 7 pkt. 4 Ustawy) przekazanych
przez Uczestników Konkursu jest Deloitte Advisory Sp. z o.o., z siedzibą przy al. Jana
Pawła II 19, 00-854 Warszawa.
6. Dane osobowe przekazane Organizatorowi Konkursu przez Uczestników będą przez niego
przetwarzane w celu działań związanych z organizacją Konkursu oraz (po wyrażeniu
nieobowiązkowej zgody przez Uczestników Konkursu) w celach rekrutacyjnych przez spółki
Deloitte w Polsce.
7. Podanie swoich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do tego, aby wziąć
udział w Konkursie.
8. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych
w powyżej wskazanym zakresie i celu na podstawie oświadczenia woli umieszczonego
w formularzu rejestracyjnym. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
w celu prowadzenia działań związanych z organizacją Konkursu oraz akceptacja
Regulaminu są niezbędne, aby wziąć udział w Konkursie, a w szczególności odebrać
nagrodę.
9. Uczestnik posiada prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich
poprawiania.
10. Przekazane przez Uczestnika dane osobowe mogą być przetwarzane przez podmioty
z grupy Deloitte w Polsce.
§ 5.
Postanowienia końcowe
1. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna przez cały okres trwania Konkursu pod
adresem www.deloitte.com/pl/pierwszekrokiregulamin.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie łącz internetowych, za
pośrednictwem których Uczestnicy przesyłają odpowiedzi.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania wiążącej wykładni przepisów
niniejszego Regulaminu, rozstrzygania sporów związanych z jego stosowaniem oraz
wszelkich kwestii związanych z Konkursem.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu przed rozdaniem nagród.
5. W sprawach nieunormowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy
kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

