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REGULAMIN KONKURSU  

DLA STUDENTÓW W RAMACH WARSZTATÓW „CŁO W PRAKTYCE” 

 

§ 1. 

1. Organizatorem konkursu (dalej „Konkurs”) jest Deloitte Doradztwo Podatkowe Dąbrowski i Wspólnicy 

sp.k. z siedzibą w Warszawie (00-133), przy Al. Jana Pawła II 22, zarejestrowana w rejestrze 

przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, 

pod nr KRS 0000638407, NIP 5252191427, zwana dalej „Organizatorem” lub „Deloitte”.  

2. Niniejszy regulamin („Regulamin”) jest wiążący dla Organizatora oraz Uczestników, reguluje zasady i 

warunki uczestnictwa w Konkursie, jak również prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników. 

3. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o grach hazardowych z dnia 19 

listopada 2009 r. i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie.  

4. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny i nieodpłatny.  

 

§ 2. 

1. Uprawnieni do uczestnictwa w Konkursie są studenci i absolwenci uczelni wyższych, którzy 

zakwalifikowali się i biorą udział w cyklu bezpłatnych warsztatów „Cło w praktyce” („warsztaty”) 

organizowanych przez Organizatora w terminie 21 – 27 września 2021 roku (dalej: „Uczestnicy”).  

2. Uczestnikami Konkursu mogą być wszyscy uczestnicy warsztatów, którzy wzięli udział w dwóch 

spotkaniach warsztatowych oraz spotkaniu finałowym. Nieobecność na którymkolwiek z wyżej 

wymienionych spotkań, wyklucza uUczestnika z udziału w Konkursie, skutkując brakiem możliwości 

ubiegania się o przewidziane nagrody wskazane w §5 ust. 1 Regulaminu. 

3. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne, a przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z 

akceptacją przez Uczestnika niniejszego 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. 

4. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione lub współpracujące z Organizatorem lub innymi 

spółkami z grupy Deloitte - która obejmuje Deloitte Touche Tohmatsu Limited oraz sieć jej firm 

członkowskich, ich podmiotów zależnych i stowarzyszonych, działających pod nazwą zawierającą 

„Deloitte”, w szczególności osoby biorące udział w przygotowaniu lub przeprowadzeniu Konkursu. 

 

§ 3. 

1. Celem Konkursu jest wyłonienie drużyny laureatów, która najlepiej zaprezentowała się w trakcie 

warsztatów oraz przy rozwiązywaniu kazusu zaplanowanego na 23 września 2021 roku („kazus”). 

2. Uczestnicy otrzymują zadania podczas trwania warsztatów w ramach Konkursu. 

3. Na potrzeby rozwiązania kazusu, Uczestnicy Konkursu zostają losowo przypisani do drużyn.  

4. Zwycięzcą Konkursu może być tylko jedna drużyna (otrzymująca I miejsce w Konkursie) („zwycięzca 

Konkursu”), dodatkowo wyróżniona zostanie druga drużyna (otrzymująca II miejsce w Konkursie) 

(„drużyna wyróżniona”). 

 

§ 4. 

1. W Konkursie ocenie podlega: współpraca w drużynie, aktywność podczas drugiego dnia warsztatów, 
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wartość merytoryczna rozwiązania kazusu i jego poprawność, umiejętność przedstawienia i 

zaprezentowania rozwiązania kazusu. 

2. Podliczenia wyników, oceny i wyłonienia zwycięzcy Konkursu oraz drużyny wyróżnionej dokona jury 

złożone z osób zatrudnionych przez Organizatora i przeprowadzających warsztaty („Komisja”). 

3. Zwycięzca Konkursu oraz drużyna wyróżniona zostaną ogłoszone podczas trzeciego dnia Konkursu, 

który będzie miał miejsce 27 września 2021 roku. 

4. Komisja ma prawo nie wyłonić zwycięzcy Konkursu oraz drużyny wyróżnionej, jeżeli uzna, że żadne z 
rozwiązań kazusu nie spełnia warunków określonych w Regulaminie. 

 

§ 5. 

1. Z chwilą ogłoszenia wyników Konkursu, członkowie drużyny zwycięzcy Konkursu (I miejsce) oraz 

członkowie drużyny wyróżnionej (II miejsce) nabywają prawo do nagrody pieniężnej („Nagroda”), w 

wysokości: 

• 2 500 zł dla każdego członka drużyny zwycięzcy Konkursu, 

• 1 000 zł dla każdego członka drużyny wyróżnionej. 

Nagroda zostanie przekazana przelewem bankowym na podane przez nagrodzonych członków ww. 

drużyn konta bankowe, w terminie do 14 dni od dnia otrzymania prawidłowych danych potrzebnych 

do wykonania przelewu.  

2. Organizator zastrzega, że prawo do wyżej wymienionych Nagród przyzna wyłącznie członkom drużyn, 

które uzyskały najlepsze wyniki spośród wszystkich uczestniczących w Konkursie.  

3. Organizator przyznaje każdemu nagrodzonemu członkowi drużyny 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 Nagrody. 

Kwota ta nie podlega wypłacie na rzecz danej osoby nagrodzonej, 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. 

4. Organizator, zgodnie z ustawą, o której mowa w ust. 3 powyżej, jest odpowiedzialny za pobór i 

odprowadzenie do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowanego podatku dochodowego od 

wartości nagród w wysokości 10%. 

5. Nagrodzone osoby zobowiązane są do podania prawidłowych danych niezbędnych do dokonania 

przelewu Nagrody na konto bankowe. Dane do przelewu, nagrodzone osoby będą zobowiązane podać 

w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia Konkursu (tj. 27 września 2021 r.), w formie wiadomości e-mail, 

na adres e-mail podany w ostatnim dniu warsztatów. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za 

nieotrzymanie Nagrody (w formie przelewu bankowego) z przyczyn innych niż zawinione przez 

Organizatora. Jeżeli Organizator nie otrzyma danych do przelewu w ww. terminie lub otrzyma 

nieprawidłowe dane do przelewu, to dana osoba nagrodzona traci prawo do Nagrody, która 

pozostanie do dyspozycji Organizatora. 

6. Odpowiedzialność Organizatora z tytułu gwarancji oraz rękojmi do Nagród jest wyłączona.  

 

§ 6. 
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1. Odpowiedzialność Organizatora, pozostałych spółek z grupy Deloitte oraz ich pracowników  

i współpracowników w każdym przypadku ograniczona jest do wyłącznie zawinionych, prawidłowo 

udokumentowanych strat, z wyłączeniem utraconych korzyści. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania wiążącej wykładni przepisów niniejszego 

regulaminu, rozstrzygania sporów związanych z jego stosowaniem oraz wszelkich kwestii związanych 

z Konkursem. 

3. Organizator Konkursu oraz Komisja są wyłącznie uprawnieni do oceny zaprezentowanych wyników 

zadań konkursowych. Od decyzji Organizatora lub Komisji nie przysługuje odwołanie. 

4. Niniejszy regulamin zostanie udostępniony uczestnikom do wglądu na życzenie uczestnika Konkursu 

oraz jest udostępniony na stronie 

https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/careers/articles/students/Clo-w-praktyce.html. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu w przypadku zmian w prawie lub 

innych istotnych zdarzeń mających wpływ na przeprowadzenie Konkursu.  

6. W sprawach nieunormowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu 

cywilnego. 

 

§ 7. 

 

1. Przystąpienie Uczestnika do Konkursu będzie wiązało się z przetwarzaniem dotyczących go danych 

osobowych w następującym zakresie: imię, nazwisko, kierunek studiów, uczelnia, rok studiów, numer 

telefonu, adres e-mail (dalej także: „Dane osobowe”) oraz Wizerunku (jak zdefiniowany w par. 8 

niniejszego regulaminu).   

2. Przetwarzanie Danych osobowych będzie odbywało się w oparciu o przepisy 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”). 

3. Administratorem (w rozumieniu art. 4 RODO) Danych osobowych Uczestnika jest Organizator. 

4. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez administratora w celu przeprowadzenia działań 

związanych z organizacją, podsumowaniem, rozliczeniem i komunikacją z Uczestnikiem w ramach 

Konkursu. 

5. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane nie dłużej, niż będzie to niezbędne z punktu widzenia 

realizacji celu wskazanego powyżej.    

6. Dostęp do Danych osobowych Uczestnika mogą uzyskać upoważnieni pracownicy oraz przedstawiciele 

administratora a także pracownicy i przedstawiciele podmiotów przetwarzających administratora,  

w szczególności świadczących usługi wsparcia i obsługi systemów teleinformatycznych Deloitte.  Dane 

osobowe członków zwycięskiej drużyny w zakresie: imię, nazwisko oraz Wizerunek, którego zasady 

wykorzystania są określone w par. 8 niniejszego regulaminu, zostaną również umieszczone na portalu 

społecznościowym Facebook, na profilu Deloitte Kariera - Polska i będą przetwarzane zgodnie z 

zasadami określonymi przez tego dostawcę.    

7.  Deloitte oraz jej podmioty przetwarzające zapewnią odpowiednie (co oznacza właściwe środki 

techniczne i organizacyjne, proporcjonalne do zidentyfikowanego poziomu ryzyka, wiążącego się z 

przetwarzaniem Danych osobowych) środki ochrony Danych osobowych odpowiadające standardom 
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rynkowym, zgodnie z instrukcjami i politykami Deloitte Central Europe1 lub obowiązującymi przepisami 

prawa w tym zakresie. W sytuacji, gdy przetwarzanie będzie wiązało się z koniecznością przesyłania 

przez Deloitte Danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, będzie się ono odbywało 

zgodnie z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję 

Europejską, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony Danych osobowych przez Deloitte, 

wymaganego obowiązującymi przepisami prawa.  

8. Jako podmiotowi danych (osobie, której Dane osobowe dotyczą), Uczestnikowi - w zakresie określonym 

obowiązującymi przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych - przysługuje prawo do 

żądania udzielenia dostępu do dotyczących go Danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, otrzymania kopii Danych osobowych oraz cofnięcia 

zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem). Powyższe prawa 

mogą być egzekwowane poprzez wysłanie wiadomości e-mail do administratora pod następujący adres: 

cepltalenttaxlegal@deloittece.com. Ponadto, w przypadku uznania przez Uczestnika, że przetwarzanie 

dotyczących go Danych osobowych przez Deloitte odbywa się w sposób niezgodny z prawem, 

Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9. Uczestnictwo w Konkursie oraz zgoda Uczestnika na przetwarzanie dotyczących go Danych osobowych 

oraz wizerunku mają charakter całkowicie dobrowolny, Organizator rozumie więc, że akceptacja 

niniejszego regulaminu (w tym zasad dotyczących przetwarzania Danych osobowych Uczestnika i 

Wizerunku) oraz przystąpienie do Konkursu, o którym mowa w §2 i wykonanie działań  

przez Uczestnika w ramach Konkursu, określonych w §3 i §4, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na 

przetwarzanie Danych osobowych i Wizerunku w celu i na zasadach wskazanych w niniejszym 

regulaminie. W sytuacji, gdy Uczestnik wycofa swoją zgodę na przetwarzanie Danych osobowych lub 

Wizerunku lub prześle wniosek o zmianę lub usunięcie Danych osobowych, dalsze uczestnictwo w 

Konkursie, w tym przydzielenie Nagrody, nie będzie możliwe. 

 

§ 8. 
 

1. Przystąpienie Uczestnika do Konkursu, będzie wiązało się z przetwarzaniem jego Wizerunku na 

zasadach wskazanych poniżej.  

2. Uczestnik przystępując do Konkursu wyraża zgodę na oraz udziela prawa do wykorzystania, utrwalania, 

zwielokrotniania, rozpowszechniania, udostępniania publicznego - na jakichkolwiek nośnikach i przy 

użyciu jakichkolwiek technik - swojego wizerunku i głosu („Wizerunek”) utrwalonego w jakikolwiek 

sposób w celu wskazanym w dalszej części niniejszego dokumentu i jednocześnie oświadcza, że 

niniejsze zezwolenie na rozpowszechnianie Wizerunku nie narusza niczyich dóbr osobistych ani innych 

praw. 

3. Wizerunek będzie wykorzystany przez właściwe spółki z grupy Deloitte tj. Deloitte Touche Thomatsu 

Limited oraz sieć jej firm członkowskich, ich podmiotów zależnych i stowarzyszonych, działających pod 

nazwą zawierającą „Deloitte”, w szczególności spółki Deloitte w Polsce o których dokładne informacje 

 
1 „Deloitte Central Europe” to regionalna jednostka działająca w ramach Deloitte Central Europe Holdings Limited, 

członka Deloitte Touche Tohmatsu Limited w Europie Środkowej. Usługi świadczą spółki zależne i stowarzyszone  
z Deloitte Central Europe Holdings Limited, które stanowią odrębne i niezależne podmioty prawne. 

mailto:cepltalenttaxlegal@deloittece.com


 5 

można znaleźć na stronie: https://www2.deloitte.com/pl/pl/legal/o-deloitte.html, oraz inne spółki z 

grupy Deloitte w jej aktualnym i przyszłym kształcie, zwane dalej „Deloitte”.  

Niniejsza zgoda oraz udzielenie prawa do wykorzystania obejmuje w szczególności uprawnienie do 

wykorzystania Wizerunku (w dalszej części jako: „Cel przetwarzania”):  

a) w materiałach reklamowych, promocyjnych, informacyjnych, publikacjach Deloitte oraz wszelkich 

innych materiałach związanych z lub dotyczących Deloitte, jej działalności, prowadzonych działań lub 

akcji, obejmujących w szczególności wewnętrzne informacje, broszury, ulotki, plakaty, kalendarze, 

bannery, standy, roll-upy, książki, artykuły, informacje i ogłoszenia prasowe, telewizyjne, internetowe 

lub inne materiały multimedialne, filmowe, cyfrowe;  

b) na stronach Internetowych i intranetowych Deloitte oraz przy użyciu innych mediów,  

w tym mediów i kanałów społecznościowych Deloitte (np.: Facebook, Youtube lub Instagram); 

c) w wymienionych wyżej materiałach sporządzanych w dowolnym formacie, przy użyciu dowolnej 

techniki, w tym techniki offsetowej, kserograficznej, cyfrowej, audiowizualnej, drukarskiej, 

reprograficznej, zapisu magnetycznego oraz na dowolnym nośniku;  

d) w wymienionych wyżej materiałach zarówno udostępnianych wewnętrznie jak i publicznie.  

 

4. Ponadto Uczestnik oświadcza, że przyjmuje do wiadomości i akceptuje okoliczność, że: 

a) niniejsza zgoda oraz udzielenie prawa do wykorzystania, udzielone są nieodpłatnie, są 

nieograniczone czasowo ani terytorialnie; 

b) z tytułu udzielenia powyższego prawa do wykorzystania oraz zgody nie przysługuje mu prawo do 

wynagrodzenia; 

c) nie przysługuje mu prawo do akceptacji materiału, w ramach którego wykorzystywany jest 

Wizerunek. 

5. Uczestnictwo w Konkursie oraz zgoda Uczestnika na przetwarzanie dotyczących go Danych osobowych 

oraz Wizerunku mają charakter całkowicie dobrowolny, Organizator rozumie więc, że akceptacja 

niniejszego regulaminu (w tym zasad dotyczących przetwarzania Danych osobowych Uczestnika i 

Wizerunku) oraz przystąpienie do Konkursu, o którym mowa w §2 i wykonanie przez Uczestnika działań 

w ramach Konkursu, określonych w §3 i §4, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie 

Danych osobowych i Wizerunku w celu i na zasadach wskazanych w niniejszym regulaminie. W sytuacji, 

gdy Uczestnik wycofa swoją zgodę na przetwarzanie Danych osobowych lub Wizerunku lub prześle 

wniosek o zmianę lub usunięcie Danych osobowych, dalsze uczestnictwo w Konkursie, w tym 

przydzielenie Nagrody, nie będzie możliwe. 

6. Rolę administratora Wizerunku Uczestnika pełni Organizator. 

7. Informacje o okolicznościach i zasadach przetwarzania Wizerunku Uczestnika określają postanowienia 

par. 7 niniejszego regulaminu. 

 

 

https://www2.deloitte.com/pl/pl/legal/o-deloitte.html

