REGULAMIN KONKURS “Wspomnienia z nauki zdalnej”
§1
1.
Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady przeprowadzenia Konkursu
“Wspomnienia z nauki zdalnej”, zwanego dalej; „Konkursem”
2.
Organizatorem Konkursu jest NAU Profit sp. z o.o., ul. Smulikowskiego 6/8, 00-379
Warszawa, spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS: 0000397995, NIP: 5252517952
3.
Fundatorem Nagród jest Organizator.
§2
1.
Konkurs obowiązuje jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2.
Konkurs prowadzony jest na stronie serwisu www.facebook.com/naumobile1 (dalej:
„fanpage”)
3.
Konkurs trwa od 23 czerwca 2021 r. do 10 lipca 2021 r.
4.
Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu.
§3
1.
Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, posiadające
pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
będący nauczycielami w placówkach oświatowych w rozumieniu przepisów ustawy Prawo
Oświatowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 910 z późn. zm.) oraz rodzice uczniów
placówek oświatowych, będący zarejestrowanymi Użytkownikami portalu Facebook.
2.
Uczestnik wyraża zgodę i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
3.
Uczestnik zobowiązany jest do wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w
celu związanym z uczestnictwem w Konkursie.
4.
W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy oraz współpracownicy Organizatora oraz
członkowie rodzin pracowników i współpracowników. Przez członków rodziny rozumie się:
wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków i zstępnych rodzeństwa, wstępnych
i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
5.
Osoba zgłaszająca udział w Konkursie może zgłosić wyłącznie swój własny udział.
§4
1.
Uczestnik Konkursu powinien zapoznać się z treścią Regulaminu Konkursu przed
przystąpieniem do Konkursu. Regulamin Konkursu będzie dostępny na stronie internetowej.

2.
Podanie przez Uczestnika danych związanych z udziałem w Konkursie, w tym danych
osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.
§5
1.
Uczestnik przystępuje do Konkursu poprzez opisanie w komentarzu w serwisie facebook
zabawnych oraz ciekawych historii dotyczących nauki zdalnej.
2.
W przypadku wskazania nazwiska osoby trzeciej, Uczestnik Konkursu zobowiązany jest
do uzyskania zgody osoby trzeciej na publiczne udostępnienie jej danych osobowych.
§6
1.
Nadzór nad prawidłowością przeprowadzania Konkursu sprawuje wewnętrzna Komisja
Konkursową, powołana przez Organizatora.
2.
W skład Komisji Konkursowej wchodzą osoby delegowane przez Organizatora.
3.
Wszelkie wątpliwości dotyczące Konkursu, w szczególności zasad, przebiegu Konkursu
czy postanowień Regulaminu bądź kwestie nieuregulowane w Regulaminie rozstrzygane są
przez Komisję Konkursową.

§7
1.
Laureatem Konkursu zostanie 5 osób wyłonionych przez Komisję Konkursową.
2.
Od decyzji Komisji Konkursowej dotyczącej wyboru Laureatów nie przysługuje
odwołanie.
3.
Nagrodami w Konkursie jest 5 bonów o wartości 200 zł do sklepu Sephora.
4.
Laureatowi nie przysługuje ekwiwalent pieniężny ani wymiana nagrody na przedmioty
rzeczowe.
§8
1.
Zgłaszając swój udział w Konkursie, Uczestnik Konkursu oświadcza, że jest autorem i
posiada pełnię praw autorskich do zamieszczonych treści, oraz że nie naruszają one praw osób
trzecich.
2.
W przypadku uzasadnionego podejrzenia oszustwa lub naruszenia praw autorskich osób
trzecich oraz innych naruszeń Regulaminu, Organizator może podjąć decyzję o wykluczeniu
Uczestnika Konkursu z Konkursu.
3.
Ogłoszenie wyników odbędzie się w dniu 15.07.2021
§9
1.
Próba powiadomienia Laureatów o nagrodach dokonywana jest jednokrotnie w formie
elektronicznej. W przypadku braku potwierdzenia ze strony Laureata, Organizator podejmie

próbę powiadomienia o nagrodzie dwukrotnie poprzez telefon. Organizator nie ponosi
odpowiedzialności za czynniki uniemożliwiające powiadomienie Laureata o uzyskanej
nagrodzie (np. blokowanie skrzynki, nieodbieranie telefonu).
2.
Informacja o wygranej zostanie przekazana Laureatom poprzez wiadomość mailową.
3.
Nieprzekazanie powyższych danych w podanym terminie oznacza rezygnację
Uczestnika z przyznanej Wygranej.
4.
W przypadku określonym w ust. 3, Komisja Konkursowa wybierze dodatkowego Laureata
Konkursu.
5.
Nagroda w Konkursie zostanie wydane wyłącznie w postaci określonej w Regulaminem,
bez możliwości wypłaty jej równowartości w formie pieniężnej lub zamiany na inną nagrodę
rzeczową.
§ 10
1.
Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych
przez Uczestników Konkursu w zakresie prawdziwości.
2.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane na fanpage, którzy:
1)
Zamieszczają treści niezgodne z prawem, regulaminem Konkursu lub regulaminem
serwisu Facebook, w szczególności zawierające treści obraźliwe w wersji tekstowej lub
graficznej,
2)
Podejmują działania z wykorzystaniem konta lub profilu działającego niezgodnie z
zasadami serwisu Facebook,
3)
Zostały wysłane z profilu lub konta innej osoby niż konto lub profil Uczestnika Konkursu,
4)
Ingerują w mechanizm działania Konkursu,
3.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia wynikające z działania
serwerów, przeglądarek, łącz teleinformatycznych oraz serwisu facebook.
4.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie profilu lub
konta Uczestnika Konkursu.
§ 11
1.
Reklamacje dotyczące Konkursu i jego przebiegu mogą być zgłaszane w formie e-mail w
ciągu 5 dni roboczych od chwili wzięcia udziału w Konkursie na adres: dok@naumobile.pl
2.
Prawo do złożenia reklamacji przysługuje tylko Uczestnikom Konkursu.
3.
Uczestnik składający reklamację ma obowiązek podać w jej treści swoje imię, nazwisko,
adres e-mail, datę wzięcia udziału w Konkursie i zgłoszone żądanie.
4.
Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową.
5.
Uczestnik wnoszący reklamację zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu Komisji
Konkursowej za pomocą e-maila zwrotnego, wysłanego najpóźniej w terminie 14 dni roboczych
od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.

§ 12
1.
Administratorem danych jest Nauczycielska Agencja Ubezpieczeniowa S.A. z siedzibą w
Warszawie (00-379), Wybrzeże Kościuszkowskie 31/33. Z administratorem można się
skontaktować poprzez adres email nau@nau.pl, formularz kontaktowy pod adresem
www.nau.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
2.
U Administratora danych osobowych wyznaczony został inspektor ochrony danych, z
którym można się skontaktować poprzez email iodo@nau.pl lub pisemnie na adres siedziby
administratora.
3.
Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora dla celów
udziału w Konkursie.
4.
Dane Uczestników mogą być przetwarzane w celu:
1)
marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora, w tym w celach
analitycznych i profilowania – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes
administratora), uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie marketingu
bezpośredniego swoich usług,
2)
marketingowym, w tym celu analitycznym i profilowania, w odniesieniu do produktów i
usług oferowanych przez administratora - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a (zgoda). Tworzony
profil będzie dotyczył preferencji lub domniemanych potrzeb Uczestników w zakresie produktów
ubezpieczeniowych, finansowych,
3)
wypełnienia przez administratora danych obowiązków związanych z przeciwdziałaniem
praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
(obowiązek prawny).
5.
Administrator przestanie przetwarzać dane wykorzystywane do celów marketingu
bezpośredniego, w tym profilowania i celów analitycznych jeżeli Uczestnik zgłosi sprzeciw
wobec przetwarzania jego danych w tych celach. Dane osobowe Uczestników przetwarzane w
celu marketingu produktów i usług oferowanych przez administratora będą przechowywane do
czasu wycofania przez Uczestnika zgody. 6. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do
danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestnika jest art. 6 ust. 1 lit.
f (usprawiedliwiony interes administratora), Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych. W szczególności przysługuje mu
prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz
profilowania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestnika jest
art. 6 ust. 1 lit. a (zgoda), ma on prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
wycofaniem.

6.
Dane osobowe Uczestników mogą być udostępnione dostawcom systemów
informatycznych.
7.
Dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach
poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
8.
Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.
9.
Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych przekazanych Organizatorowi
oraz ich poprawiania.
10.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w Konkursie.
11.
Uczestnik może w każdym czasie cofnąć wyrażoną zgodę na przetwarzanie jego danych
osobowych oraz zgodę na udział w Konkursie, w szczególności wysyłając wiadomość email o
treści USUNIĘCIE DANYCH, na adres e-mail iodo@nau.pl.
§ 13
w Regulaminie

1.
W kwestiach nieuregulowanych
Konkursu zastosowanie mają
obowiązujące przepisy prawa.
2.
Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym Regulaminie w
trakcie trwania Konkursu, bez podania przyczyny, jak również do wcześniejszego zakończenia
Konkursu z ważnych przyczyn.
3.
Niespełnienie warunków Konkursu lub warunków wynikających z przepisów prawa
powoduje wykluczenie danego Uczestnika z Konkursu.
4.
Nagrody otrzymane na podstawie niniejszego Regulaminu podlegają opodatkowaniu
zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku powstania obowiązku
podatkowego, Organizator pokrywa wartość podatku dochodowego od wartości nagrody. W
takim przypadku, do każdej nagrody Organizator przyznaje dodatkowa nagrodę w formie
pieniężnej w wysokości odpowiadającej podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu
wygranej w konkursie, liczonemu od ubruttowionej o należny podatek dochodowy. Kwota ta nie
podlega wypłacie na rzecz Laureata Konkursu, lecz przeznaczona jest do zapłaty należnego
podatku dochodowego od wartości nagrody.
5.
Wszelkie spory dotyczące Konkursu będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy
miejscowo dla siedziby Organizatora.
6.
Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o
grach losowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 ze zm.)

