
Regulamin konkursu „PRYMUS MIESIĄCA” 

Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie „PRYMUS 
MIESIĄCA” (dalej „Konkurs”). 

§ 1. Warunki ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest firma FHU ONYX Magdalena Pulchny z siedzibą w Morelowa 7, 86-300 Grudziądz 
(dalej „Organizator”).  

§ 2. Gdzie i kiedy można wziąć udział w Konkursie? 

1. Konkurs jest prowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Konkurs trwa od dnia ogłoszenia konkursu i zadania na Stronie Konkursowej, tj. 01.12.2022 do dnia 
09.06.2022.  

4. Ogłoszenie Zwycięzców Konkursu będzie następować w pierwszych pięciu dniach po rozpoczęciu się nowego 
miesiąca w okresie trwania konkursu.  

§ 3. Kto może wziąć udział w Konkursie? 

1. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i bezpłatne.  

2. Uczestnikiem Konkursu (dalej „Uczestnik”) jest każdy uczeń i uczennica Pracowni ABC, który zgodnie z 
podpisaną umową, uczęszcza na kursy językowe. 

3. Z Konkursu wyłączeni są pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz ich najbliższa rodzina. 

 

§ 4. Jak przebiega Konkurs? 

1. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik musi spełniać warunki konkursu (dalej „Warunki Konkursowe”). 

2. Warunki konkursowe obejmują: 

1. Wyróżniającą się frekwencję na zajęciach prowadzonych w ramach realizowanego kursu językowego, 
2. Wyróżniającą się aktywność na zajęciach prowadzonych w ramach realizowanego kursu językowego, 
3. Wyróżniającą się aktywność na platformie edukacyjnej dedykowanej pracy własnej ucznia w ramach 

realizowanego kursu językowego, udokumentowaną postępami widocznymi w panelu nauczyciela. 

3. Na wykonanie Zadania Konkursowego Uczestnik ma ograniczony czas, podany w § 2.2 niniejszego 
Regulaminu.  

4. Uczestnik Konkursu jest identyfikowany w Konkursie za pomocą imienia i nazwiska oraz powiązanymi danymi 
logowania w dedykowanej platformie edukacyjnej.   

5. Spełnienie warunków konkursowych po terminie zakończenia Konkursu określonym w § 2.2 niniejszego 
regulaminu nie będzie rozpatrywane.  

 

 

 

 

 



§ 5. Jak wyłaniani są zwycięzcy Konkursu? 

1. Spośród wszystkich uczniów spełniających warunki konkursu, Organizator wybierze uczniów, którzy osiągnęli 
najwyższe wyniki w zakresie Warunków Konkursu, tj. 

1) Osiągnęli najwyższą frekwencję na zajęciach uczęszczanego przez siebie kursu językowego, 
2) Byli najbardziej aktywni na zajęciach uczęszczanego przez siebie kursu językowego, 
3) Osiągnęli najwyższe wyniki aktywności w aplikacji dedykowanej uczęszczanemu przez siebie kursowi 

językowemu 

2. Warunkiem otrzymania nagrody jest spełnienie Warunków Konkursu zapisanych w §2. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę numeru kontaktowego i/lub podanie przez Uczestnika 
numeru telefonu lub zmianę innych danych uniemożliwiającą kontakt z lub odbiór Nagrody.  

4. Nagrody zostaną przekazane uczniom na pierwszych zajęciach prowadzonych w ramach kursu językowego, 
na który uczęszcza dziecko. 

 

§ 6. Jakie są nagrody w Konkursie? 

1. W ramach Konkursu, przewidziano miesięczne nagrodzenie 2 uczestników konkursu (dalej „Zwycięzca”) 
najbardziej aktywnych zgodnie z Warunkami Konkursu według Organizatora.  

2. W Konkursie zostaną przyznane 2 nagrody o wartości jednostkowej ok 29,00 złotych. 

3. Nie jest możliwe odstąpienie lub przeniesienie przez zwycięzcę Konkursu prawa do Nagrody na rzecz osoby 
trzeciej ani wymiana Nagrody na ekwiwalent pieniężny.  

4. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek 
inna nagroda.  

5. W przypadku zrzeczenia się Nagroda przepada bez prawa do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od 
Organizatora. W takim wypadku Nagroda decyzją Organizatora może zostać przekazana kolejnemu 
Uczestnikowi, który spełnia kryteria Zwycięzcy konkursu.  

6. W przypadkach losowych Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagród i zaproponowaniu innych, o 
zbliżonej wartości.  

 

§ 7. Na co wyrażają zgodę Uczestnicy Konkursu? 

1. Prawidłowe wykonanie Zadania Konkursowego jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika 
postanowień niniejszego Regulaminu bez konieczności składania odrębnych oświadczeń w tym przedmiocie i 
jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika następującego oświadczenia 
i zobowiązania:  

1.1. W razie wygrania nagrody Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia i wizerunku 
przez Organizatora jako osobny wpis na stronie internetowej oraz social mediach Organizatora.  

2. Naruszenie przez Uczestnika powyższych postanowień będzie traktowane jako istotne naruszenie 
postanowień Regulaminu Konkursu skutkujące jego natychmiastowym wykluczeniem z udziału  
w Konkursie i koniecznością zwrócenia nagrody.  

 

§ 8. Jak można złożyć reklamację dotyczącą Konkursu? 

1. Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie pisemnej za pośrednictwem poczty 
mailowej na adres biuroonyx@wp.pl z dopiskiem „PRYMUS MIESIĄCA”. 



1.1. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię, nazwisko, adres e-mail lub adres korespondencyjny osoby 
składającej reklamację, jak również opis i powód reklamacji. Reklamacje mogą być składane w ciągu 7 dni 
roboczych od daty ogłoszenia wyników Konkursu. 

2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany 
pisemnie (na adres podany w reklamacji), w terminie do 7 (siedmiu) dni roboczych od daty otrzymania 
reklamacji przez Organizatora.  

3. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień 
Uczestnika Konkursu do dochodzenia swoich roszczeń na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów 
prawa.  

 

§ 9. Postanowienia końcowe 

1. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany, administrowany, 
ani stowarzyszony z portalem www.facebook.com. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez 
Facebook Inc., a Delaware Corporation z siedzibą przy 1601s. California Ave, PaloAlto CA 94 304. Informacje 
podawane przez uczestników Konkursu są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie portalowi 
www.facebook.com. Informacje te będą wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu przez 
Organizatora.  

2. Uczestnik, biorąc udział w Konkursie, wyraża zgodę na treść Regulaminu i zobowiązuje się stosować do jego 
postanowień. 

3. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu. Zgłaszając i biorąc udział w 
Konkursie Uczestnik podporządkowuje się postanowieniom Regulaminu i akceptuje jego treść.  

4. W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu będzie dostępna do wglądu w siedzibie Organizatora oraz 
Stronie konkursowej www.pracowniaabc.pl na której niniejszy Regulamin będzie umieszczony. 

5. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu Konkursu, przedłużenia bądź skrócenia czasu trwania Konkurs 
bez podania przyczyn, przy czym zmiany Regulaminu nie będą naruszać praw nabytych Uczestników. Zmienione 
postanowienia obowiązują Uczestników od chwili ich opublikowania.  

6. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją 
kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Organizatora oraz 
Uczestnika.  

7. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik 
zależy od przypadku w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2015 r., 
poz. 612).  

 

KLAUZULA INFORMACJYNA DLA UCZESTNIKÓW KONKURSU: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. („RODO”) 

Pracownia ABC podaje następujące informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych 

w związku z organizowanym konkursem: 

1) Administratorem danych osobowych jest FHU ONYX Magdalena Pulchny wa szkoły) z siedzibą w 

Grudziądzu, 86-300, ul. Morelowa 7 , NIP: 8762161993 REGON: 340243682 e-mail: 

biuroonyx@wp.pl tel.: 781 499 145. 

2) Administrator przetwarza dane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu, do którego dokonali Państwo 

zgłoszenia. 

http://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/
http://www.pracowniaabc.pl/


Podstawą jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).  

3) Administrator może udostępnić Państwa dane osobowe swoim podwykonawcom (podmiotom, z usług których 

korzysta przy 

przetwarzaniu) takim jak: 

a) dostawcy usług informatycznych; 

b) podmioty świadczące usługi wsparcia informatycznego; 

c) podmioty świadczące usługi księgowe. 

4) Administrator może korzystać z usług informatycznych dostarczanych przez podmioty, które mają swoje 

siedziby w USA, a więc poza Unią Europejską. W związku z tym Państwa dane mogą być przekazywane do tego 

kraju. Administrator korzysta wyłącznie z usług informatycznych dostarczanych przez podmioty, co do których 

Komisja Europejska stwierdziła, że zapewniają one odpowiedni poziom ochrony lub z podmiotów 

przetwarzających dane osobowe na podstawie Standardowych Klauzul Umownych przyjętych przez Komisję 

Europejską, o których mowa w art. 46 RODO, zawartych między Administratorem a tym podmiotem. 

5) Administrator jest uprawniony do udostępnienia danych osobowych również innym podmiotom, jeśli 

obowiązek taki wynika z przepisów prawa. 

6) Dane osobowe zebrane w celu umożliwienia Państwu udziału w konkursie, Administrator przechowuje 

maksymalnie do czasu przedawnienia roszczeń związanych z uczestnictwem w konkursie. 

7) Przysługują Państwu następujące prawa: 

a) prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo otrzymania ich kopii; 

b) prawo do sprostowania danych osobowych; 

c) prawo do usunięcia danych osobowych; 

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych; 

e) prawo do żądania kopii danych; 

f) prawo do przeniesienia danych osobowych; 

g) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; 

h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

8) w celu skorzystania z jakiegokolwiek prawa, o którym mowa wyżej osoba, której dane dotyczą może skierować 

do Administratora żądanie pisemnie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: m.pulchny@yahoo.com. 

9) podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednak bez ich podania niemożliwe będzie uczestnictwo w 

Konkursie. 


