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Regulamin konkursu internetowego 

I. Postanowienia ogólne 

1. Konkurs "Głosowania internautów na Kobietę Biznesu 2012", zwany dalej Konkursem, 

organizowany jest Grupę Bankier.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. 

Grunwaldzkiej 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 0000258659, o kapitale zakładowym w wysokości 70.000 zł, 

posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 972-113-50-60 (dalej: „Organizator”). 

2. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 

hazardowych (Dz. U. z dnia 30 listopada 2009 r.). 

3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

4. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady Konkursu, uprawnienia Organizatora 

oraz prawa i obowiązki Uczestników. Regulamin dostępny jest przez cały czas trwania 

Konkursu na stronie http://www.bankier.pl/firma/swieto-kobiet-biznesu/Regulamin 

niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. 

5. Konkurs rozpoczyna się 28.03.2013 r. i trwa do 14.04.2013 r. 
6. Konkurs prowadzony jest za pośrednictwem strony internetowej pod adresem 

http://www.bankier.pl/firma/swieto-kobiet-biznesu/charakterystyka.html, osadzonej w 

serwisie internetowym działającym w domenie www.bankier.pl (dalej: „Serwis”). 

7. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny. 

II. Zasady Konkursu 

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, z wyjątkiem pracowników 

Organizatora i Fundatorów oraz członków ich rodzin za jakich uważa się: wstępnych, 

zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a 

także osoby pozostające w związkach partnerskich. 

2. W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie. Osoby 

niepełnoletnie biorą udział w Konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, 

którzy odbierają nagrody w ich imieniu. 

3. Aby wziąć udział w Konkursie, dostępnym na stronie http://www.bankier.pl/firma/swieto-
kobiet-biznesu/charakterystyka.html należy: 

• zarejestrować się w Serwisie i oddać głos na jedną z 10 kobiet startujących w 

Konkursie  

• odpowiedzieć na pytanie konkursowe. 

4. Niewypełnienie któregokolwiek z obowiązkowych pól kwestionariusza powoduje 

automatyczną dyskwalifikację uczestnika Konkursu. 

5. Każdy Uczestnik może tylko raz wysłać wypełnioną ankietę, odpowiedzieć na pytanie 

konkursowe i wygrać tylko jedną nagrodę. 

6. Nagrodami w Konkursie są: 

- 3 bony na bieliznę Samanta o wartości 150 zł każdy 

- 2 torby firmy Adidas 
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- 6 koszulek firmy Adidas 

-20 egzemplarzy filmu „Obława” (DVD) 

-10 egzemplarzy filmu „Internat” (DVD) 

-5 egzemplarzy filmu „Delikatność” (DVD) 

-5 egzemplarzy filmu „Niewierni” (DVD) 

- 5 egzemplarzy filmu „Kabaret Moralnego Niepokoju” (DVD) 

-5 egzemplarzy płyt muzycznych „Gregorian Epic Chants” (CD) 

-5 egzemplarzy płyt muzycznych „Cesaria Evora” (CD) 

-1 egzemplarz książki „Szlakiem Gringo”, 

-1 egzemplarz książki „Gra o tron” 

-1 egzemplarz książki „Margaret Thatcher. Portret Żelaznej Damy” 

-1 egzemplarz książki „Stanisław Bareja. Król krzywego zwierciadła” 

-1 egzemplarz książki „W skórze reportera” 

-1 egzemplarz książki „Zapiski z wielkiego kraju” (nowe wyd.) 

-1 egzemplarz książki „Podróże do Polski” 

-1 egzemplarz książki „Gracze” 

-1 egzemplarz książki „Weronika zmienia zdanie” 

-1 egzemplarz książki „Bajeczki ekonomiczne” 

-10 zestawów kosmetycznych Lirene 

-5 podwójnych zaproszeń do Teatru Powszechnego w Warszawie 

-10 podwójnych zaproszeń do Multikina 

7. O wyborze dotyczącym przyznania nagród zdecyduje komisja konkursowa składająca się z 

przedstawicieli Organizatora (dalej: „Komisja Konkursowa”) 
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8. Po zakończeniu Konkursu, spośród wszystkich Uczestników Komisja Konkursowa wybierze 

tych którzy udzielili najbardziej kreatywnych i ciekawych odpowiedzi na pytanie 

konkursowe i przyzna im nagrody wskazane powyżej w pkt. II.6. Regulaminu. Lista osób 
nagrodzonych opublikowana zostanie w ciągu 3 tyg. od daty zakończenia konkursu na 

stronie Konkursu http://www.bankier.pl/firma/swieto-kobiet-biznesu/.  

9. O wygranej osoby nagrodzone zostaną powiadomione e-mailem na adres podany w 

formularzu kontaktowym, w terminie do 3 dni roboczych od daty zakończenia Konkursu 

wraz z prośbą o podanie adresu korespondencyjnego niezbędnego do wysłania nagrody.  

10. W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą Konkursu lub braku 

potwierdzenia przez Uczestnika adresu korespondencyjnego w terminie 5 dni roboczych 

od wysłania powyższej wiadomości e-mail, nagroda przechodzi do dyspozycji Organizatora 

11. Lista Uczestników zawierająca imię, nazwisko i miejscowość zamieszkania nagrodzonych w 

Konkursie opublikowana zostanie w ciągu 21 dni od daty zakończenia Konkursu na stronie 
http://www.bankier.pl/firma/swieto-kobiet-biznesu/ 

12. W przypadkach, w których zwycięzcą zostaje osoba niepełnoletnia, nagrodę odbierają 

opiekunowie prawni.  

III. Reklamacje 

1. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z 

niniejszym Regulaminem, służy każdemu Uczestnikowi najpóźniej do 7 dni od daty 

zakończenia Konkursu. 

2. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem 

nieważności skierowanej na adres korespondencyjny Organizatora ul. Mokotowska 1, 

00-640 Warszawa Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni 

od jej otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany 

przez Uczestnika Konkursu składającego reklamację. 

IV. Przetwarzanie danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników jest Organizator. 

2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych 

osobowych  wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Konkursu, ustalenia zwycięzców 

Konkursu i wysłania nagród. 

3. Podanie danych przez Uczestników ma charakter dobrowolny. Uczestnikom przysługuje 

prawo dostępu (w tym wglądu) do treści własnych danych, ich zmiany (w tym poprawiania), 
a także prawo kontroli przetwarzania własnych danych osobowych (w tym zgłoszenia 

żądania usunięcia danych), na zasadach opisanych w ustawie o ochronie danych osobowych.  

V. Postanowienia końcowe 

 

1. Organizator zastrzega niniejszym, że Regulamin może ulec zmianie, przy czym zmiany nie 

będą mniej korzystne ani pogarszały sytuacji dotychczasowych Uczestników ani wpływać na 

nabyte już przez nich prawa w Konkursie. Zmieniając Regulamin, Organizator wskazuje datę 



  
Biuro serwisu Bankier.pl    ●    ul. Mokotowska 1  ●    00-640 Warszawa  ●    tel. +48 22 378 99 00 ●   faks +48 22 378 99 01 

 

Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisana do 
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000268796, o kapitale zakładowym w wysokości 33.474.500 
zł, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 527 25 25 995, Regon: 140762508. 

 

wejścia w życie zmiany nie krótszy niż 7 dni po dniu ich ogłoszenia. Wszelkie informacje o 

zmianach Regulaminu oraz aktualna jego wersja każdorazowo będą publikowane na stronie 

http://www.bankier.pl/firma/swieto-kobiet-biznesu/. 
2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie 

znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego. 

 

 

 

 

 

 

 


