
I. Postanowienia ogólne
1. Konkurs "Kobieta Biznesu 2010", zwany dalej Konkursem, organizowany jest 

przez BANKIER.PL, należący do grupy Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w 
Poznaniu, 60-324 Poznań, zwany dalej ,,BANKIER.PL".

2. Fundatorem nagród jest Bankier.pl, Jabra, oraz Creative.
3. Konkurs rozpoczyna się 28.03.2011 r. i trwa do 10.04.2011 r.
4. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 12.04.2011 r.
5. Nagrodami w Konkursie są:

• Bezprzewodowe słuchawki Creative WP-300– 3 szt.
• Zestaw słuchawkowy Jabra GO 660– 1 szt.
• Kufer złotych dukatów – 3 szt.
• Wizytownik skórzany Bankier.pl – 3 szt.

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/wiadomosc/KONKURS-Zostan-Kobieta-Biznesu-2010-
2294907.html należy:

• oddać głos na jedną z 10 kobiet startujących w Konkursie 
• podać swoje dane osobowe, wraz ze zgodą na ich przetwarzanie na 

potrzeby Konkursu, według instrukcji zawartej na stronie Konkursu.
4. Niewypełnienie któregokolwiek z obowiązkowych pól kwestionariusza 

powoduje automatyczną dyskwalifikację uczestnika Konkursu.
5. Nagrody w Konkursie otrzyma co dwudziesta osoba, która odda głos na stronie 

Konkursowej.
6. Nagrody będą wręczane do czasu ich wyczerpania.
7. Lista osób nagrodzonych opublikowana zostanie 15 kwietnia 2011 r. na stronie 

Konkursu http://www.bankier.pl/firma/swieto-kobiet-biznesu/. 
8. O wygranej zwycięzcy zostaną powiadomieni 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.

III. Postanowienia końcowe
1. Biorąc udział w Konkursie uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na 

opublikowanie imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania uczestnika 
Konkursu jeżeli zostanie on zwycięzcą Konkursu.
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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 zwycięzców Konkursu zbierane i przetwarzane są w celu 
wywiązania się przez BANKIER.PL z zobowiązań konkursowych.

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. Koszykowa 54, 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. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady 
Konkursu.
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