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Regulamin konkursu internetowego 

I. Postanowienia ogólne 
1. Konkurs "Kobieta Biznesu 2011", zwany dalej Konkursem, organizowany jest 

przez portal Bankier.pl, wchodzący w skład Grupy Allegro Sp. z o.o. z 

siedzibą w Poznaniu, 60-324 Poznań, zwany dalej ,,BANKIER.PL". 

2. Fundatorem nagród jest BANKIER.PL, Wydawca Magazynu 

Businesswoman&life, Merlin.pl S.A., Wydawnictwo Onepress 

3. Konkurs rozpoczyna się 28.03.2012 r. i trwa do 15.04.2012 r. 

4. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 16.04.2012 r. 

5. Nagrodami w Konkursie są: 

 Płyty z muzyką od merlin.pl   41 sztuk 

2x lovestrong Christina Perri 

5x Grzegorz Skawiński Me&My Guitar 

3x Osiecka o miłości 

6x Paul McCartney Kises on the Botton 

4x I <3 Disco 

2x Absolute NU Disco 

3x Retro Electro 

3X Ben Saunders 

4x między ciszą a ciszą Turnau 

4x Etno Cafe 

5x Por El Amor Al. Flamenco 

 Filmy na DVD od merlin.pl : 9 sztuk 

4 x Inkarnacja 

5x Dom snów 

 Książki od Wydawnictwa Onepress oraz BANKIER.PL – 50 sztuk 

9 książek Czarownice w biznesie. Rytuały kobiet 

sukcesu http://ksiegarnia.bankier.pl/ksiazka614/czarownice-w-biznesie-rytualy-

kobiet-sukcesu.html 

5 książek Kobiety przejmują ster: 99 sposobów na sukces zawodowy i 

osobisty http://ksiegarnia.bankier.pl/ksiazka521/kobiety-przejmuja-ster-99-

sposobow-na-sukces-zawodowy-i-osobisty.html 

5 książek Przedsiębiorczość jest kobietą. Bądź kreatywna i zdobądź to, o czym 

marzysz http://ksiegarnia.bankier.pl/ksiazka596/przedsiebiorczosc-jest-kobieta-

badz-kreatywna-i-zdobadz-to-o-czym-marzysz.html 

5 książek Kobiecy styl zarządzania 

 http://ksiegarnia.bankier.pl/ksiazka760/kobiecy-styl-zarzadzania.html 

 

http://ksiegarnia.bankier.pl/ksiazka614/czarownice-w-biznesie-rytualy-kobiet-sukcesu.html
http://ksiegarnia.bankier.pl/ksiazka614/czarownice-w-biznesie-rytualy-kobiet-sukcesu.html
http://ksiegarnia.bankier.pl/ksiazka521/kobiety-przejmuja-ster-99-sposobow-na-sukces-zawodowy-i-osobisty.html
http://ksiegarnia.bankier.pl/ksiazka521/kobiety-przejmuja-ster-99-sposobow-na-sukces-zawodowy-i-osobisty.html
http://ksiegarnia.bankier.pl/ksiazka596/przedsiebiorczosc-jest-kobieta-badz-kreatywna-i-zdobadz-to-o-czym-marzysz.html
http://ksiegarnia.bankier.pl/ksiazka596/przedsiebiorczosc-jest-kobieta-badz-kreatywna-i-zdobadz-to-o-czym-marzysz.html
http://ksiegarnia.bankier.pl/ksiazka760/kobiecy-styl-zarzadzania.html
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4x Grywalizacja, Paweł Tkaczyk 

4x Techniki wywierania wpływu, Mike Clayton 

3x Diablica w pracy, Elizabeth Hilts 

4x Jak budować Multi-Level Marketing Którędy droga prowadzi, a którędy nie, 

Ivo Toman 

5x Inwestuj we własny etat. Jak zbudować finansową niezależność pracując na 

etacie, Sławomir Śniegocki 

1 xPotęga kontaktu wzrokowego, Michael Ellsberg 

1x Psychologia Zmiany, Marek Skała 

1x Inbound marketing Daj się poznać w Google, serwisach społecznościowych i 

na blogi 

168-godzinny tydzień. Żyj w pełni 24/7, Kevin Hogan 

Sześć pikseli Oddalenia. Zarabiaj dzięki sieci WEB 2.0, Mitch Joel 

 roczna Prenumerata Businesswoman&life 5 sztuk 

 iPod Nano 6geb 8GB od BANKIER.PL – 2 sztuk 

 

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

pracowników organizatora, fundatora nagród oraz członków ich rodzin. 

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/kobietabiznesu.html  

należy: 

 zarejestrować się w serwisie i podać swoje dane osobowe, wraz ze 

zgodą na ich przetwarzanie na potrzeby Konkursu, według instrukcji 

zawartej na stronie Konkursu. 

 oddać głos na jedną z 10 kobiet startujących w Konkursie  

4. Niewypełnienie któregokolwiek z obowiązkowych pól kwestionariusza 

powoduje automatyczną dyskwalifikację uczestnika Konkursu. 

5. Nagrody w Konkursie otrzyma co dziesiąta osoba, która odda głos na stronie 

Konkursowej. 

6. Nagrody będą wręczane do czasu ich wyczerpania. 

7. Lista osób nagrodzonych opublikowana zostanie 18 kwietnia 2012 r. na 

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

8. O wygranej osoby nagrodzone zostaną powiadomione e-mailem na adres 

podany w kwestionariuszu konkursowym. W przypadku braku możliwości 

skontaktowania się ze zwycięzcą Konkursu, lub nie spełnienia wymogów 

podanych w punktach 2, 3, 4 i 5, nagroda zostanie przyznana kolejnemu 

uczestnikowi z listy uczestników Konkursu spełniającemu warunki Konkursu 

i wskazanego przez BANKIER.PL. 

III. Postanowienia końcowe 

http://www.bankier.pl/firma/swieto-kobiet-biznesu/kobietabiznesu.html
http://www.bankier.pl/firma/swieto-kobiet-biznesu/
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1. Biorąc udział w Konkursie uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na 

opublikowanie imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania uczestnika 

Konkursu jeżeli zostanie on nagrodzony w Konkursie. 

2. Dane osobowe uczestników Konkursu przetwarzane są na podstawie ich 

zgody. Na liście zwycięzców publikowanej na stronie 

http://www.bankier.pl/firma/swieto-kobiet-biznesu/ zamieszczane zostaną 

dane osobowe uczestników konkursu, którzy wzięli udział w konkursie. 

3. Dane osobowe osób nagrodzonych w Konkursie zbierane i przetwarzane są w 

celu wywiązania się przez BANKIER.PL z zobowiązań wynikających z 

organizacji konkuru. 

4. Uczestnicy Konkursu, podając swoje dane osobowe w kwestionariuszu 

konkursowym, wyrażają zgodę na ich dalsze przetwarzanie przez 

BANKIER.PL jako administratora danych w celach promocyjno-

marketingowych związanych z prowadzoną przez BANKIER.PL 

działalnością. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na otrzymywanie na 

podany przez siebie adres e-mail informacji handlowych przesyłanych przez 

BANKIER.PL zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 

sierpnia 1997 r. oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 

18 lipca 2002 roku. 

5. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich 

poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to 

może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie 

pisemnej na adres BANKIER.PL ul. Mokotowska 1, 00-675 Warszawa. 

6. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia 

Konkursu z niniejszym regulaminem, służy każdemu uczestnikowi Konkursu 

w ciągu 7 dni od daty zakończenia Konkursu. 

7. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem 

nieważności skierowanej na adres do korespondencji BANKIER.PL. 

Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Komisję Konkursową w ciągu 14 dni 

od otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres 

podany przez uczestnika Konkursu, składającego reklamację. Decyzja Komisji 

Konkursowej jest ostateczna. 

8. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do niniejszego 

Regulaminu. 

9. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady 

Konkursu. 
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