
 

REGULAMIN KONKURSU 

,,Studiuj na Humanitas i wygraj 5 000 zł na wakacje życia!’’ 

 

 I. ZAGADNIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem Konkursu jest Wyższa Szkoła Humanitas z siedzibą 

w Sosnowcu (41-200), przy ul. Kilińskiego 43, wpisana do Rejestru Uczelni 

Niepublicznych i Związków Uczelni Niepublicznych pod numerem 110, 

posiadająca numer NIP: 644-24-46-977, zwana dalej „Organizatorem”. 

2.  Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator. 

3. Konkurs rozpoczyna się dnia 4.07 2019 r. i trwa do 20.07.2019 do 

godz. 23.59.59. 

4. Konkurs nie jest organizowany ani współorganizowany, jak również 

nie jest sponsorowany, ani wspierany przez serwis społecznościowy 

Facebook lub przez jego operatora i nie jest z serwisem Facebook lub jego 

operatorem w żaden sposób związany. 

5. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polski. 

6. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora, oraz na 

stronie: www.humanitas.edu.pl. 

7. Regulamin jest jedynym dokumentem regulującym zasady Konkursu 

w sposób wiążący dla Organizatora. Wszelkie inne informacje związane z 

Konkursem mają jedynie charakter pomocniczy lub instruktażowy. 

 

II. Uczestnicy 

  

1. Udział w konkursie mogą brać jedynie osoby pełnoletnie, mające 

stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polski. 

2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, a 

także osoby, które wykonują pracę lub czynności na rzecz Organizatora na 

innej podstawie prawnej niż stosunek pracy, ani też członkowie rodzin 

wymienionych osób. Przez członków rodziny należy rozumieć: wstępnych, 



zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców 

małżonka, kuzynów oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 

3. W konkursie nie mogą brać osoby już będące studentami Wyższej 

Szkole Humanitas, chyba że podejmą dodatkowy kierunek studiów I lub II 

stopnia albo studia jednolite magisterskie od października 2019 roku i 

zapiszą się na te studia w trakcie trwania konkursu.   

III. Zasady konkursu  

1.   Udział w konkursie jest nieodpłatny. 

2.   W konkursie mogą brać udział wszystkie osoby, które spełnią wymogi 

przewidziane w § II ust. 1 - 3 niniejszego Regulaminu. 

3.Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest postępowanie zgodne z 

opisaną poniżej procedurą: 

KROK 1) wypełnienie formularza rekrutacyjnego online znajdującego się 

na stronie: https://rekrutacja.humanitas.edu.pl/default.aspx  

KROK 2) Złożenie dokumentów rekrutacyjnych w punkcie rekrutacyjnym 

WSH, które są równoznaczne z zadeklarowaniem podjęcia studiów I lub II 

stopnia albo jednolitych studiów magisterskich w Wyższej Szkole 

Humanitas.  

KROK 3) wypełnienie kuponu konkursowego wydawanego jednorazowo w 

siedzibie organizatora w punkcie rekrutacyjnym. 

4.Zadanie konkursowe (praca konkursowa) znajduje się na kuponie 

konkursowym i polega na wymyśleniu nazwy wyimaginowanej wyspy, 

którą zasiedla Brand Hero Wyższej Szkoły Humanitas – Pan Human.  

5. Formularz zgłoszeniowy jest ważny jedynie w wypadku, kiedy jest 

opatrzony podpisem osoby wydającej oraz osoby, która go otrzymała. 

6. Przystąpienie  do  konkursu  jest  równoznaczne  ze złożeniem 

oświadczenia o zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu oraz jego 

zaakceptowaniem. 

7.Prace konkursowe mogą zostać zgłaszane wyłącznie w sposób określony 

w § III ust. 4 niniejszego Regulaminu. 

  



8.   Uczestnik  oświadcza,  iż  jest  jedynym  twórcą  pracy  konkursowej,  a  

ponadto oświadcza, że praca konkursowa nie narusza dóbr osobistych, 

praw, w szczególności praw autorskich ani pokrewnych osób trzecich, w 

tym nie zawiera elementów mogących być uznanymi za wulgarne, 

niemoralne, sprzeczne z dobrymi obyczajami lub promujące alkohol, 

narkotyki, przemoc lub inne zachowanie sprzeczne z prawem, elementów 

mogących naruszać ogólnie przyjęte normy, w szczególności obrażać 

uczucia religijne, stanowić wyraz dyskryminacji, itp. 

9.   Organizatorowi przysługuje prawo do odmowy zarejestrowania w 

Konkursie zgłoszenia niespełniającego warunków wskazanych w 

niniejszym Regulaminie. 

10. Zwycięzca wyłoniony zostanie poprzez głosowanie komisji wyłonionej 

przez Organizatora. 

11. W skład komisji wchodzą: 

- JM rektor WSH dr hab. Michał Kaczmarczyk, prof. WSH 

- Kanclerz mgr Aleksander Dudek 

- Wicekanclerz mgr Agata Dudek 

12. W przypadku gdy nagrodzona nazwa powtarzane jest więcej niż przez 

jednego  Uczestnika konkursu, decyduje kolejność zgłoszeń (zasada kto 

pierwszy ten lepszy) – wszystkie kupony są opatrzone datą i godziną 

wydania kuponu przez osobę wydającą kupon w punkcie rekrutacyjnym. 

IV. Nagroda 

1. Nagrodą w niniejszym konkursie jest 5000 zł brutto w formie 

Vouchera na wakacje dla dowolnej liczby osób w biurze podróży Itaka, 

ważny przez 1 rok kalendarzowy.  

2. Nagroda, o której mowa w § 4 ust. 1 przyznana zostanie tylko jednej 

osobie (zwycięscy konkursu) 

3. Organizator oświadcza, że wartość nagrody przekroczy wartość 

760,00 zł (słownie: siedemset sześćdziesięciu złotych 00/100) i w związku 

z powyższym Uczestnicy, którzy otrzymają nagrody wskazane w § 4 ust. 1 

Regulaminu, obok wskazanych tam nagród rzeczowych, otrzymują również 

dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości nagrody 

rzeczowej, która to nagroda będzie w całości przeznaczona na pokrycie 



zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranej w konkursie, 

zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 

fizycznych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1509 ze zm.)  

4.  Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny. 

5. W razie rezygnacji przez Uczestnika z odbioru Nagrody, Organizator 

nie wypłaca ekwiwalentu pieniężnego, a nagroda przechodzi na kolejnego 

Uczestnika z listy przygotowanej przez Komisję Konkursową. 

6. Warunkiem koniecznym uzyskania nagrody jest udzielenie przez 

Uczestnika konkursu wymaganych zgód, które zostaną przesłane 

Laureatowi w wiadomości e-mailowej wraz z decyzją Komisji o wynikach 

konkursu.  

7. Wyłonienie Laureatów Konkursu następować będzie w drodze 

decyzji Komisji konkursowej powoływanej przez Organizatora  

8. Komisja konkursowa składa się z 3 członków. Członkowie komisji 

wybierają spośród siebie Przewodniczącego Komisji konkursowej. 

9. Posiedzenie Komisji konkursowej odbędzie się do trzech dni od daty 

zakończenia przyjmowania zgłoszeń konkursowych, o której mowa w § III 

ust. 3 niniejszego Regulaminu. 

10. O decyzji Komisji konkursowej Laureat Konkursu zostanie 

powiadomiony najpóźniej 26 lipca 2019 r. Powiadomienie nastąpi poprzez 

kontakt telefoniczny po uprzedniej weryfikacji danych Uczestnika.  

11. Jeżeli dane Uczestnika zostaną poprawnie zweryfikowane nastąpi 

publiczne ogłoszenie wyniku konkursu na portalu społecznościowym 

Facebook. 

12. Nagroda zostanie przekazana oficjalnie Laureatowi w ustalonej 

wspólnie dacie i miejscu. Z uroczystego przekazania nagrody zostanie 

przeprowadzona  zostanie relacja prasowa przez Dziennik Zachodni. 

13. W razie braku możliwości doręczenia nagrody w terminie, 

Organizator podejmie próbę kontaktu z Laureatem i ponownego 

przekazania nagrody. 

14. W przypadku niemożności skontaktowania się z Laureatem w 

terminie 7 dni od daty posiedzenia komisji i wyłonienia zwycięzcy 



konkursu, prawo do odbioru przez Laureata nagrody wygasa, ale imię 

postaci pozostaje własnością intelektualną Organizatora Konkursu.  

 

V. Postępowanie reklamacyjne  

1. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu oraz nagrody mogą być 

zgłaszane wyłącznie pisemnie na adres Organizatora z dopiskiem 

„Konkurs” nie później niż w terminie 7 dni od daty publikacji wyników 

konkursu. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data 

wpływu reklamacji na adres Organizatora. 

2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom 

Konkursu. 

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, 

jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny lub przyczyn reklamacji. 

4. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie 

niniejszego Regulaminu. 

5. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty wpływu 

do Organizatora. 

6. Uczestnik  zostanie  o  decyzji  Organizatora  powiadomiony  listem  

poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji lub na adres mailowy 

podany w reklamacji w terminie do 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. 

7. Od decyzji Organizatora w przedmiocie reklamacji nie przysługuje 

odwołanie. Nie pozbawia to jednak Uczestników prawa do dochodzenia 

roszczeń, mogących wyniknąć w związku z urządzeniem Konkursu przed 

właściwym sądem powszechnym.  

 

VI. Prawa autorskie 

 

1. Twórcą pracy konkursowej jak i jej poszczególnych elementów, w 

rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 ze zm.) może być tylko 

Uczestnik.  



2. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym 

przeniesieniem na Organizatora własności pracy konkursowej, o której 

mowa w § III ust. 3 niniejszego Regulaminu. 

  

VI. Dane osobowe 

 

 Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/UE (Dz. Urz. UE z 2016 r., Nr 119, poz. 1) - dalej RODO: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wyższa Szkoła 

Humanitas z siedzibą Sosnowcu (41-200), przy ul. Kilińskiego 43, e-mail: 

ado@humanitas.edu.pl , tel. 32 363 12 00, dalej WSH. 

2. Wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym 

skontaktować się można poprzez e-mail: iodo@humanitas.edu.pl. 

3. Celem przetwarzania danych osobowych jest: 

a. realizacja konkursu ,,Studiuj na Humanitas i wygraj 5 000 zł na 

wakacje życia!’’ 

b. przekazywanie informacji o usługach świadczonych przez WSH 

(przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego będzie miało 

miejsce wyłącznie w razie udzielenia przez Pana/Panią zgody). 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest: 

a. zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

Na jej podstawie przesyłane będą informacje o usługach świadczonych 

przez WSH, 

b. wykonanie umowy, w której będzie Pan/Pani stroną (art. 6 ust. 1 lit. b 

RODO), tj. umowy o udział w konkursie, 

c. realizacja celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 

realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 

lit. f RODO). Interesem tym jest marketing bezpośredni świadczonych  

przez Organizatora usług edukacyjnych.  



5. Jeśli będzie to konieczne, Pani/a dane osobowe będą udostępniane 

innym administratorom, innym podmiotom przetwarzającym dane i 

osobom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych tylko na 

podstawie przepisów obowiązującego prawa, gdy będzie to konieczne dla 

wykonywania przez te podmioty ich ustawowo określonych obowiązków. 

Wskazani odbiorcy danych osobowych zostaną zobowiązani do 

zachowania ich w poufności i do ich pełnej ochrony w procesie ich 

przetwarzania. 

6. Pana/i dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.  

7. Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to niezbędne 

do realizacji celów ich przetwarzania tj.: 

a. przez 5 lat – licząc od końca roku kalendarzowego, w którym odbył 

się konkurs, 

b. do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu 

przekazywania informacji o usługach WSH. 

8. Po upływie wymienionych okresów przechowywania dane osobowe 

zostaną usunięte lub zanonimizowane. 

9. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych 

przysługuje Pani/u prawo do: 

a. żądania dostępu do danych dotyczących osoby, której one dotyczą, 

b. sprostowania danych osobowych, 

c. żądania usunięcia danych osobowych, 

d. żądania ograniczenia przetwarzania danych, 

e. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, 

f. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 

g. wniesienia skargi do organu właściwego w sprawie sprawowania 

nadzoru nad ochroną danych osobowych. 

10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, 

jednakże stanowi ono niezbędny warunek zawarcia umowy o udział w 

konkursie. 

11. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w celu 

zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Możliwe jest ich profilowanie, 



ale tylko wówczas, gdy w dalszej części Formularza wyraził/a Pan/Pani 

zgodę na przekazywanie informacji o usługach WSH. 

 

VII. Zwolnienie z odpowiedzialności 

1. Organizator zwalnia serwis społecznościowy Facebook oraz jego 

operatora z odpowiedzialności za wszelkie roszczenia w szczególności 

roszczenia Uczestników związane z Konkursem. Wszelkie pytania, 

komentarze, skargi i reklamacje oraz wszelkie inne roszczenia związane z 

Konkursem, Uczestnik powinien kierować bezpośrednio do Organizatora, 

w żadnym zaś przypadku do serwisu społecznościowego Facebook lub do 

jego operatora. 

     

VIII. Postanowienia końcowe 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, 

straty lub inne niedogodności poniesione przez Uczestnika w związku z 

uczestnictwem w Konkursie.  

2. Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z 19 listopada 

2009 r. o grach hazardowych (tj. Dz. U. Z 2019 r., poz. 847 ze zm)   

3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przesunięcia 

terminu Konkursu Informacja o zmianie terminu lub odwołaniu Konkursu 

zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej 

Organizatora.   

4. Organizator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany 

Regulaminu w każdym czasie i bez podania przyczyny. Informacja o 

zmianie Regulaminu zostanie niezwłocznie umieszczona na stronie 

internetowej Organizatora Konkursu. 

5. Zasady Konkursu regulowane są przez niniejszy Regulamin. W 

sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się 

powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy 

Kodeksu cywilnego. Wszelkie materiały, broszury i inne tego rodzaju 

informacje mają charakter wyłącznie pomocniczy. 

 



6. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na 

stronie: www.humanitas.edu.pl. Stanowi jedyny dokument regulujący 

zasady Konkursu w sposób wiążący dla Organizatora.  

7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu. 

  

  

  

  

 

 


