
Regulamin Konkursu “TEDxPoznań & Irena Eris” 
 

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

“TEDxPoznań & Irena Eris” 
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 18:00  
3. Organizatorem i fundatorem nagród 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. 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.). 

5. 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. 

6. Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i prowadzony jest za pomocą Internetu na stronie 
Instagram oraz na stronie Facebook (zwanej dalej "Stronami Konkursowymi"). Konkurs jest organizowany na 
zasadach określonych Regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.  

7. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzony przez serwis Instagram oraz 
serwis Facebook ani z nimi związany. Obowiązuje pełne zwolnienie serwisu Instagram oraz serwisu Facebook z 
odpowiedzialności przez każdego Uczestnika w związku z przeprowadzanym Konkursem. Serwis Instagram  oraz 
serwis Facebook nie ponoszą odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie pytania, 
komentarze, reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do 
właściciela czy administratora serwisu Instagram oraz serwisu Facebook. 

8. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, która spełnia łącznie poniższe kryteria (dalej: "Uczestnik"): 
1. jest osobą fizyczną i nie jest pracownikiem lub współpracownikiem Organizatora, lub członkiem ich 

rodzin, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodzeństwo małżonków i 
osoby pozostające w stosunku przysposobienia, 

2. jest osobą pełnoletnią oraz posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, lub osobą niepełnoletnią 
o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, która za zgodą prawnego opiekuna posiada aktywne 
konto w serwisie Instagram lub w serwisie Facebook; 

3. jest uczestnikiem konferencji TEDxPoznań - Do we really have to?  
4. zapozna się z treścią i zaakceptuje Regulamin Konkursu; 
5. 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 trzech jego pracowników. Zadaniem Komisji 
Konkursowej będzie nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu. 

10. Celem Konkursu jest wykonanie oryginalnego zdjęcia na ściance TEDxPoznań w czasie wydarzenia 
TEDxPoznań. Zdjęcie należy opublikować w serwisie Instagram lub w serwisie Facebook z hashtagiem 
#tedxpoznan.  

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. Zrobić zdjęcie na ściance TEDxPoznań. Zdjęcie musi wyróżniać się pomysłowością i kreatywnością.  
3. Zdjęcie należy umieścić na swoim profilu w serwisie Instagram lub na Facebooku i oznaczyć je 

hashtagiem #tedxpoznan. 
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 jedno zdjęcie. W przypadku, gdy osoba zgłosi do Konkursu dwa lub 
więcej zdjęć, uznawane będzie jedynie pierwsze zdjęcie. O kolejności zamieszczanych zdjęć decyduje data ich 
zgłoszenia (zamieszczenia w serwisie Instagram lub w serwisie Facebook).  

 

III. ROZWIĄZANIE KONKURSU 
1. W Konkursie zostaną przyznane zestawy kosmetyków.  
2. Zwycięzców ustala się na podstawie spełnienia warunków regulaminu, czyli wykonanie zdjęcia, oznaczenie go 

właściwym hashtagiem i umieszczenie go na swoim profilu w serwisie Instagram lub w serwisie Facebook. Profil 
osoby zgłaszającej zdjęcie do konkursu musi być publiczny.  

3. Laureaci, o przyznaniu nagród, zostaną poinformowani podczas trwania Afterparty w Ułan Browar (Stanisława 
Wyspiańskiego 26, 60-750 Poznań) 30.06.2018 roku o godz. 21:30.  

4. Uczestnicy Konkursu zgadzają się, w przypadku wygrania nagrody, na opublikowanie ich danych osobowych w 
postaci Instagram ID, imienia i nazwiska na stronie Instagram TEDx Poznań 
https://www.instagram.com/tedxpoznan/ lub Facebook ID / imienia i nazwiska na stronie Facebook TEDxPoznań 
https://www.facebook.com/tedxpoznan/. 

 

IV. NAGRODA W KONKURSIE 
1. Nagrodą w Konkursie są kosmetyki ufundowane przez dr Irene Eris w ilości trzech sztuk (po jednym zestawie 

kosmetyków dla każdego laureata) 
2. 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. 
3. Nagroda będzie do bezpośredniego odebrania po ogłoszeniu wyniku konkursu. 
4. Osoby, które nie będą obecne na afterparty, mogą zgłosić się po odbiór nagród do organizatora na adres 

kontakt@tedxpoznan.pl w celu umówienia się na odbiór nagrody w Poznaniu w późniejszym terminie. 
 

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 "Administator"). 
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, Instagram 
ID/Facebook ID. 

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 
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. 

https://www.facebook.com/tedxpoznan/
mailto:kontakt@tedxpoznan.pl


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 stronie Instagram TEDx Poznań 
https://www.instagram.com/tedxpoznan/ lub na stronie na stronie  Facebook TEDxPoznań 
https://www.facebook.com/tedxpoznan/ 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


ENGLISH  
 
I. INFORMATION ABOUT THE CONTEST 

1. This document (hereinafter referred to as the "Regulation") defines the terms, conditions, and duration of the 
"TEDxPoznań & Irena Eris" Contest 

2. The Contest is of local character - it takes place during the TEDxPoznań conference in the Artis Hall in Poznań. It starts 
on 30.06.2018 at 9:00 and ends on 30.06.2018 at 18:00 

3. The organizer and sponsor of the awards in the Contest is Fundacja x.change with its registered office in Poznań, 60-474 
Poznań, at 21 Czorsztyńska st, office 1, entered into the Register of Entrepreneurs kept by the District Court for Poznań - 
Nowe Miasto and Wilda, 8th Commercial Division of the National Court Register under the number KRS 0000731895, with 
the tax identification number NIP 7811973763 (hereinafter "the Organizer"). 

4. The Organizer awards within the meaning of art. 919 and et seq. of the Act of law as of April 23, 1964 - the Civil Code 
(Journal of Laws of 1964, No. 16, item 93, as amended). 

5. The Organizer informs that the Contest is not a lottery, a mutual bet, a promotional lottery or other game, the outcome of 
which depends in particular on the case referred to in the Act of law as of November 19, 2009 on gambling. 

6. The Contest takes place on the territory of the Republic of Poland and is conducted via Internet on Instagram and on 
Facebook (hereinafter referred to as "Contest Parties"). The Contest is organized on the terms set out in the Regulation 
and in accordance with the generally applicable laws. 

7. The Contest is not sponsored, supported or in any way carried out by Instagram or Facebook, and neither related to them. 
Instagram and Facebook services shall be fully exempt from liability by each Participant in connection with the Contest. 
Instagram and Facebook are not responsible for the proper conduct of the Contest. Any questions, comments or claims 
related to the Contest should be directed to the Organizer, and in no case to the owner or administrator of Instagram and 
Facebook services. 

8. Only the person who meets all the following criteria (hereinafter "the Participant") may participate in the Contest:  
1. is a natural person and is not an employee or a co-worker of the Organizer, or is not a member of their families, which 
are considered to be: the ascendants, descendants, siblings, spouses, siblings of spouses and adopted persons,  
2. is an adult and has a full legal capacity, or is a person under the legal age with a limited legal capacity who, with the 
consent of the legal guardian, has an active account on Instagram or Facebook services; 
3. is a participant of the TEDxPoznań conference - Do we really have to?  
4. will read the content and accept the Regulation of the Contest;  
5. will agree to the processing of personal data for purposes related to participation in the Contest.  
When declaring his/hers participation in the Contest, the Participant should read the terms and conditions of participation 
in the Contest, specified in the Regulation. The Participant undertakes to abide by the rules contained therein as well as 
confirms that he/she meets all the conditions that entitle him/her to participate in the Contest. 

9. Each Participant has the right to take part in the Contest. The Contest Commission, appointed by the Organizer and 
consisting of three of its employees, supervises the proper conduct of the Contest. The task of the Contest Commission 
will be to supervise the proper course of the Contest. 

10. The aim of the Contest is to take the original photo on the TEDxPoznań wall during the TEDxPoznań event. The 
photo should be published on Instagram or on Facebook with the hashtag #tedxpoznan. 

11. Participation in the Contest is voluntary. 
12. Participation in the Contest and acceptance of the Regulation means the Participant's obligation to comply with the rules 

set out in it. By entering the Contest, the Participant confirms that he/she satisfies all the conditions of the Regulation and 
consents to access of the public information shared on the Participant's account. 

 
II. RULES OF THE CONTEST 

1. Participation in the Contest requires:  
1. Reading the Regulation, which is equal to the acceptance of its content and consent to the processing of personal data 
for participation in the Contest.  
2. Taking a photo on the TEDxPoznań wall. The photo shall be characterized by ingenuity and creativity.  
3. The photo should be posted on Participant’s profile on Instagram or Facebook and marked with the hashtag 
#tedxpoznan. 

2. It is forbidden for Participants to post content within the framework of the Contest, which violates the applicable law, rules 
of social coexistence, good practices and rights of third parties. 

3. If the Organizer discovers that the provisions of the Regulation have been violated, which includes posts with a vulgar or 
offensive content, non-compliant with the provisions of Polish law, promoting violence and hatred or otherwise violating 
the rules of social coexistence, the Organizer will be entitled to exclude the Participant from participation in the Contest 
with immediate effect. 



4. One person can submit only one photo to the Contest. In the event that a person submits two or more photos to the 
Contest, only the first photo will be considered. The sequence of posted photos depends on the date of upload (post on 
Instagram or Facebook). 

 
 
III. RESULTS OF THE CONTEST 

1. The awards in the Contest are sets of cosmetics. 
2. Winners are determined based on meeting conditions of the Regulation, that is, taking a photo, marking it with the right 

hashtag and posting it on Participant’s profile on Instagram or Facebook. The profile of the person who submits the photo 
to the Contest must be public. 

3. The winners will be informed about the awards during the Afterparty at Ułan Browar (26 Stanisław Wyspiański st, 60-750 
Poznań) on 30/06/2018 at 21:30. 

4. Participants of the Contest agree that in the event of winning the prize, their personal data will be published in the form of 
Instagram ID, name and surname on Instagram profile of TEDx Poznań https://www.instagram.com/tedxpoznan/ or 
Facebook ID / name and surname on Facebook profile of TEDxPoznań https://www.facebook.com/tedxpoznan/. 

 
 
IV. AWARD IN THE CONTEST 

1. The award in the Contest is cosmetics funded by dr Irene Eris in the amount of three pieces (one set of cosmetics for 
each recipient of the award) 

2. The award can not be exchanged for a different award or a cash equivalent. The awarded participant is not entitled to 
transfer his/her award to third parties. 

3. The award will be available for direct collection after the announcement of the Contest result. 
4. Persons who will not be present at the afterparty, can apply for the receipt of awards to the Organizer at 

kontakt@tedxpoznan.pl in order to arrange the receipt of the award in Poznań at a later date. 
 
 
V PERSONAL DATA PROTECTION 

1. The administrator of personal data processed as part of the Competition is the Organizer Fundacja x.change with its 
registered office in Poznań, 60-474 Poznań, ul. Czorsztyńska 21 lok. 1 (hereinafter referred to as "the Administrator"). 

2. The Administrator processes personal data to the extent necessary to prepare and implement the Competition, in 
accordance with these Regulations, i.e. to accept the application for the Competition, determine the results of the 
Competition, announcement of the results of the Competition, handing in of the prize, processing of complaints. 

3. The processing of personal data will be carried out according to the rules provided in (EU) 2016/679 Regulation of the 
European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to processing and 
transferring of personal data and repeal of Directive 95 / 46 / EC (general regulation on data protection, hereinafter 
referred to as "GDPR"). 

4. The following personal data of Participants are processed for the purposes of the Competition: name, surname, Instagram 
ID / Facebook ID. 

5. The basis for the processing of personal data resulting from participation in the Contest is the consent of the Participant - 
art. 6 par. 1 point a) GDPR. To the extent that the processing of personal data results from the mandatory provisions of 
law (including tax regulations), the basis for data processing is art. 6 par. 1 point c) GDPR. Providing personal data is 
voluntary, but it is necessary to participate in the Competition. 

6. Participants have the right to: obtain information about the processing of personal data, including the categories of data 
being processed and its possible recipients, requests for correcting incorrect data or completing incomplete data, requests 
for deletion or limitation of data processing - the request will be processed if the legal requirements regarding such a 
request are met, data transfer - by receiving data from the Administrator, a format enabling their transfer to a selected 
third party, submitting a complaint to the supervisory body President of the Office for Personal Data Protection - if it is 
found that the data is processed in violation of the law, withdrawing consent to the processing of personal data at any 
moment. 

7. The Competition Participants' data will not be shared with external entities, except for regulations provided for by law. 
8. The Organizer declares that the Competition Participants' data will not be processed in an automated manner and will not 

be profiled. 
9. The Competition Participants' data will be kept for the period necessary to achieve the above-mentioned goals. 
10. More information about the processing of personal data by the Organizer can be found under the link - 

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



VI COMPLAINTS 
1. Any complaints regarding the functioning of the Competition or any violation of the Regulations should be reported to the 

Organizer by means of a private message on TEDx Poznań Instagram website https://www.instagram.com/tedxpoznan/ or 
on the Facebook page TEDxPoznań https: //www.facebook. com / tedxpoznan / with an indication of the name, email 
address, as well as an indication of the exact description and reason for the complaint. 

2. The participant will be notified about the Organizer's decision to the e-mail address provided. 
 
VII FINAL PROVISIONS 

1. By taking part in the Competition, participants decide to comply with its Regulations. 
2. In cases not covered by the Regulations, the provisions of Polish law shall apply. 
3. Participants must provide data that allow their identification. 
4. The organizer does not share personal data with other entities than authorized under the applicable law. 
5. These Regulations enter into force on the day of starting the Competition and are valid until its completion. 
6. These Regulations are the only document defining the rules of the Competition. 
7. These Regulations are subject to Polish law. 


