
Regulamin Konkursu “TEDxPoznań & Samsung Flip” 
 

I. INFORMACJE O KONKURSIE 
1. Niniejszy dokument (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki, zasady oraz czas trwania Konkursu 

“TEDxPoznań & Samsung Flip” 
2. Konkurs ma charakter lokalny - odbywa się w czasie trwania konferencji TEDxPoznań w Auli Artis w Poznaniu. 

Rozpoczyna się w dniu 30.06.2018 roku o godzinie 9:00 i kończy się w dniu 30.06.2018 roku o godzinie 16:00  (po 
przerwie kawowej)  

3. Organizatorem w Konkursie jest Fundacja x.change z siedzibą w Poznaniu, 60-474 Poznań, przy ul. 
Czorsztyńskiej 21 lok. 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe 
Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000731895, 
posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 7811973763 (dalej: "Organizator"). 

4. Fundatorem nagród w Konkursie jest firma Samsung Electronics Polska sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie,  ul. 
Postępu 14, 02-676 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd 
Rejonowy dla m. st. Warszawy Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 
0000128080, kapitał zakładowy w wysokości 52.759.500zł, NIP: 526-10-44-039 

5. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i nast. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - 
Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.). 

6. Organizator informuje, że Konkurs nie jest loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną lub inną grą, 
której wynik zależy w szczególności od przypadku, o których mowa w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 
hazardowych. 

7. Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przy pomocy dwóch urządzeń Samsung  Flip 
dostarczonych przez firmę Samsung. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych Regulaminem i 
zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.  

8. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, która spełnia łącznie poniższe kryteria (dalej: "Uczestnik"): 
1. jest osobą pełnoletnią oraz posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, lub osobą niepełnoletnią 

o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, która za zgodą prawnego opiekuna; 
2. Jest uczestnikiem konferencji TEDxPoznań - Do we really have to?  
3. zapozna się z treścią i zaakceptuje Regulamin Konkursu; 
4. wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie. 

Dokonując zgłoszenia swego udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z warunkami 
uczestnictwa w Konkursie wskazanymi w Regulaminie. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania 
zawartych z nim zasad jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do 
udziału w Konkursie. 

9. Każdy Uczestnik ma prawo wzięcia udziału w Konkursie. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa 
Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora, składająca się z czterech jego pracowników. Zadaniem 
Komisji Konkursowej będzie nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu. 

10. Celem Konkursu jest narysowanie lub napisanie odpowiedzi na pytanie: co dla Ciebie oznacza 'Do we really 
have to'? 

11. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. 
12. Udział w Konkursie i akceptacja Regulaminu oznacza zobowiązanie Uczestnika do przestrzegania określonych w 

nim zasad. Przystępując do Konkursu Uczestnik potwierdza, że spełnia wszystkie warunki Regulaminu oraz 
wyraża zgodę na dostęp do publicznych informacji udostępnionych na koncie Uczestnika. 

 

II. ZASADY KONKURSU 
1. Aby wziąć udział w Konkursie należy: 

1. Zapoznać się z Regulaminem, co jest jednoznaczne z akceptacją jego treści i wyrażeniem zgody na 
przetwarzanie danych osobowych w celu uczestnictwa w Konkursie. 

2. Przy pomocy flipów firmy Samsung udzielić odpowiedzi słownej/rysunkowej na pytanie  'Do we really 
have to'? 

3. Odpowiedź przesłać na maila media@tedxpoznan.pl. Odpowiedź należy podpisać imieniem,nazwiskiem 
oraz adresem email.  

mailto:media@tedxpoznan.pl


2. Niedozwolone jest zamieszczanie przez Uczestników w ramach Konkursu treści naruszających obowiązujące 
przepisy prawa, zasady współżycia społecznego, dobre obyczaje oraz prawa osób trzecich. 

3. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora, że doszło do naruszenia postanowień Regulaminu, w tym 
zamieszczenia wpisów które zawierają treści wulgarne, obraźliwe, niezgodne z przepisami prawa polskiego, 
propagujące przemoc i nienawiść lub w inny sposób naruszające zasady współżycia społecznego, Organizator 
będzie uprawniony do wykluczenia Uczestnika ze skutkiem natychmiastowym z udziału w Konkursie. 

4. Jedna osoba może zgłosić do Konkursu tylko jedną odpowiedź. W przypadku, gdy osoba zgłosi do Konkursu 
więcej odpowiedzi, uznawana będzie pierwsza odpowiedź. O kolejności zamieszczanych odpowiedzi decyduje 
data ich zgłoszenia (przesłania na adres mailowy media@tedxpoznan.pl).  

 

III. ROZWIĄZANIE KONKURSU 
1. W Konkursie zostaną przyznane nagrody w postaci uczestnictwa w warsztatach Creative recording by Samsung 

Fl!p organizowanych przez firmę Samsung. 
2. Zwycięzców ustala się na podstawie spełnienia warunków regulaminu, czyli udzielenia odpowiedzi na pytanie 

konkursowe i przesłanie jej na adres mailowy. O wyborze zwycięzców zadecyduje jury w składzie: 1 Pracownik z 
Samsung Electronics Polska, 2 osoby (organizatorzy) z TEDx Poznań, rysicielka – Agata Jakuszko-Sobocka. 

3. Laureaci, o przyznaniu nagród, zostaną poinformowani przed zakończeniem konferencji TEDxPoznań w Auli Artis 
30.06.2018 roku ok. godz. 17:30. 

4. Uczestnicy Konkursu zgadzają się, w przypadku wygrania nagrody, na ujawnienie ich danych osobowych w 
postaci imienia i nazwiska podczas rozwiązywania konkursu. 

 

IV. NAGRODA W KONKURSIE 
1. Nagrodą w Konkursie jest uczestnictwo  w warsztatach Creative recording by Samsung Fl!p organizowanych przez 

firmę Samsung w siedzibie firmy Samsung w Warszawie. 
2. W konkursie będą 3 nagrody.  
3. Nagrody mogą być przyznane dla zespołów 1-3 osobowych 
4. Warsztaty będą trwały ok. 3 h. 
5. Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę ani na ekwiwalent pieniężny. Uczestnik, któremu została 

przyznana nagroda nie jest uprawniony do przenoszenia przyznanej mu nagrody na osoby trzecie. 
6. Nagrodę będzie do odebrania podczas konferencji w postaci voucherów na warsztaty. Termin warsztatów zostanie 

ustalony bezpośrednio z fundatorem nagrody. 
7. Osoby, które nie będą obecne na zakończeniu konferencji TEDxPoznań zostaną poinformowane o otrzymaniu 

nagrody drogą mailową.  
8. Firma Samsung zwraca koszty podróży dla uczestników warsztatów w obie strony komunikacją publiczną po 

wcześniejszym przesłaniu dowodów zakupów na adres email: b.baran@samsung.com. Koszty zostaną zwrócone 
dla uczestników warsztatów na numer konta podanego w treści maila.  

9. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na kontakt drogą mailową z organizatorem warsztatów - firmą Samsung.  
 
V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Konkursu jest Organizator Fundacja x.change z 
siedzibą w Poznaniu, 60-474 Poznań, przy ul. Czorsztyńskiej 21 lok. 1 (dalej jako "Administrator"). 

2. Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do przygotowania i realizacji Konkursu, zgodnie z 
niniejszym Regulaminem, tj. w celu przyjęcia zgłoszenia do Konkursu, ustalenia wyników Konkursu, ogłoszenia 
wyników Konkursu, wydania nagrody, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. 

3. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu 
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"). 

4. Na potrzeby Konkursu przetwarzane są następujące dane osobowe Uczestników: imię, nazwisko, adres email, 
numer telefonu.  

5. Podstawą przetwarzania danych osobowych wynikającego z uczestnictwa w Konkursie jest zgoda Uczestnika - art. 
6 ust. 1 pkt a) RODO. W zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych wynika z bezwzględnie 
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obowiązujących przepisów prawa (m.in. przepisy podatkowe) podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 pkt 
c) RODO. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w Konkursie. 

6. Uczestnikom przysługuje prawo do: uzyskania informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o 
kategoriach przetwarzanych danych i ewentualnych odbiorcach danych, żądania skorygowania nieprawidłowych 
danych lub uzupełnienia niekompletnych danych, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych – przy 
czym żądanie zostanie spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego żądania, 
przenoszenia danych – poprzez otrzymanie danych od Administratora formacie umożliwiającym ich przekazanie 
wybranemu podmiotowi trzeciemu, złożenia skargi do organu nadzorczego Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych – w przypadku stwierdzenia, że dane są przetwarzane sprzecznie z prawem, cofnięcia zgody na 
przetwarzanie danych osobowych w każdym momencie. 

7. Dane Uczestników Konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przepisów 
przewidzianych przepisami prawa. 

8. Organizator oświadcza, że dane Uczestników Konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie 
będą poddawane profilowaniu. 

9. Dane Uczestników Konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.  
10. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Organizatora znajduje się pod linkiem - 

http://tedxpoznan.pl/informacja-o-przetwarzaniu-danych/  
 

VI. REKLAMACJE 
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu funkcjonowania Konkursu lub stwierdzonych naruszeń Regulaminu winny 

być zgłaszane Organizatorowi za pomocą wiadomości prywatnej na maila kontakt@tedxpoznan.pl/ ze wskazaniem 
imienia, nazwiska, adresu email, jak również ze wskazaniem dokładnego opisu i powodu reklamacji. 

2. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora na podany adres e-mail. 
 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Biorąc udział w Konkursie uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu. 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Konkursu stosuje się przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa polskiego. 
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez uczestnika Konkursu danych uniemożliwiających jego 

identyfikację. 
4. Organizator nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie 

właściwych przepisów prawa. 
5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.  
6. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.  
7. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu. 
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