
REGULAMIN KONKURSU 

POD NAZWĄ 

„NAUKOWIADA” 

POSTANOWIENIA OGÓLNE    

1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą „NAUKOWIADA”, 
prowadzonym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (zwany dalej „Konkursem”). 

2. Organizatorem Konkursu jest WAVEMAKER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 
Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2 B BUD. D, 02-593 Warszawa, wpisana do rejestru 
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII 
Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000058177, posiadająca NIP: 525-21-94-029, 
REGON: 016369046 (zwana dalej „Organizatorem”), która działa na zlecenie ING Business 
Shared Services B.V. Sp. z o.o. Oddział w Polsce z siedzibą w Katowicach, przy ul. 
Konduktorskiej 35, 40-155 Katowice, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział 
Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000702305, o numerze NIP: 2050005130, będącej 
fundatorem nagród w Konkursie (zwanej dalej „Fundatorem”). 

3. Celem Konkursu jest promocja Fundatora jako pracodawcy. 

4. Konkurs rozpoczyna się w dniu 17.11.2020 r., a kończy się w dniu 01.12.2020 r., który jest 
ostatecznym dniem wydania nagród w Konkursie. Uczestnicy mają możliwość dokonania 
zgłoszeń od dnia 17.11.2020 r. do godz. 23:59:59 dnia 30.11.2020 r. lub do wyczerpania nagród. 

5. Konkurs przeznaczony jest dla pełnoletnich osób fizycznych posiadających pełną zdolność do 
czynności prawnych, zamieszkałych na terenie Polski (zwanych dalej „Uczestnikami”).  

ZASADY PROWADZENIA KONKURSU 

6. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik powinien w okresie od dnia 17.11.2020 r. do 
30.11.2020 r. spełnić łącznie następujące warunki: 

a) wykonać zadanie konkursowe polegające na rozwiązaniu QUIZU zawierającego zestaw 10 
pytań z odpowiedziami a, b, c, d do wyboru (zwane dalej „Zadaniem 
Konkursowym”), 



b) dokonać zgłoszenia swojego udziału w Konkursie (zwanego dalej „Zgłoszeniem”) za 
pośrednictwem strony internetowej http://www.janinadaily.com/, poprzez 
wykonanie Zadania Konkursowego oraz wypełnienie zamieszczonego tam 
formularza, w którym należy podać adres e-mail, na który wysłana zostanie nagroda. 

7. Przed przystąpieniem do Konkursu Uczestnik ma obowiązek zapoznania się za zasadami Konkursu i 
regulaminem. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. 

8. Termin dokonywania Zgłoszeń mija o godz. 23:59:59 w dniu 30.11.2020 r. lub z chwilą wyczerpania 
nagród. 

9. Uczestnik może dokonać wyłącznie jednego Zgłoszenia w Konkursie i wygrać wyłącznie jedną 
Nagrodę I Stopnia i jedną Nagrodę II Stopnia.  

10. W Konkursie nie będą uwzględniane Zgłoszenia niespełniające warunków niniejszego regulaminu.  

NAGRODY W KONKURSIE  

11. W niniejszym Konkursie przewidziano następujące nagrody (zwane dalej „Nagrodami”):  

a) 1000 nagród I stopnia, każda w postaci kodu do pobrania e-booka „Statystycznie rzecz biorąc, 
czyli ile trzeba zjeść czekolady, żeby dostać Nobla? Autor: Janina Bąk” ze strony https://
virtualo.pl/, o jednostkowej wartości 19 zł (słownie: dziewiętnaście złotych) brutto (zwane 
dalej łącznie „Nagrodami I Stopnia”).   

Kod do pobrania e-booka ważny jest do dnia 31.12.2020 r.  

a) 1000 nagród II stopnia, każda w postaci pakietu 3 webinariów prowadzonych na stronie http://
www.janinadaily.com/, o jednostkowej wartości 29 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć 
złotych) brutto (zwane dalej łącznie „Nagrodami II Stopnia”).  

W skład pakietu 3 webinariów wchodzą następujące webinaria: 

1. Webinar #1. Matematyka dobrych decyzji – w jaki sposób nauka i algorytmy mogą nam 
pomóc ułatwić życiowe i zawodowe wybory? 

Data: 03.12.2020 r., godz. 19:00. 

2. Webinar #2. Więcej niż korelacja. Ustalanie związków przyczynowo-skutkowych przy 
pomocy modeli regresyjnych. 

Data: 10.12.2020 r., godz. 19:00. 
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3. Webinar #3. Błędy statystyczne, które mogą Cię sporo kosztować, również dosłownie. O 
najbardziej znanych wpadkach analitycznych w historii biznesu. 

Data: 17.12.2020 r., godz. 19:00. 

12. Nagrody w niniejszym Konkursie zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami 
podatkowymi. Do każdej Nagrody zostanie dodatkowo dodana nagroda pieniężna w wysokości: 2 
zł brutto – do Nagrody I Stopnia; oraz 3 zł brutto – do Nagrody II Stopnia. Dodatkowa nagroda 
pieniężna będąca częścią każdej z Nagród w Konkursie zostanie pobrana i przekazana do 
właściwego Urzędu Skarbowego celem uiszczenia podatku od nagród zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa.  

13. Jeden Uczestnik może wygrać w Konkursie wyłącznie dwie Nagrody, w tym jedną Nagrodę I Stopnia 
i jedną Nagrodę II Stopnia.   

14. Laureatom Konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody, do 
otrzymania jej ekwiwalentu pieniężnego ani do przeniesienia prawa do uzyskania Nagrody na 
osoby trzecie.  

ZASADY WYŁANIANIA LAUREATÓW I PRZYZNANIA NAGRÓD 

15. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa powołana 
przez Organizatora, składająca się z trzech przedstawicieli Organizatora (dalej jako „Komisja 
Konkursowa”). 

16. Wyłonienie laureatów Konkursu nastąpi według następującego schematu:  

a) dla pierwszego 1000 Uczestników, którzy jako pierwsi udzielili poprawnych odpowiedzi na 
co najmniej 50 % pytań quizu, przyznana zostanie Nagroda I Stopnia; 

b) dla pierwszeo 1000 Uczestników, którzy jako pierwsi udzielili poprawnych odpowiedzi na co 
najmniej 70 % pytań quizu, przyznana zostanie Nagroda II Stopnia. 

17. Wydanie Nagród I i II Stopnia zostanie dokonane w postaci kodu do pobrania e-booka oraz linków do 
webinariów, wysłanych na adres e-mail, podany przez Uczestnika przy dokonywaniu Zgłoszenia.   

18. Nagrody w Konkursie wydane zostaną ostatecznie do godz.12:00:00 dnia 01.12.2020 r.   

PROCEDURA POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO 

19. Każdy Uczestnik Konkursu może zgłosić reklamację w związku z przeprowadzeniem i uczestnictwem 
w Konkursie do dnia 15.12.2020 r. w formie pisemnej na adres Organizatora: WAVEMAKER ul. 



Stanisława Żaryna 2 B BUD. D, 02-593 Warszawa. Reklamacje rozpatruje Organizator. 
Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres zamieszkania Uczestnika jak 
również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji oraz żądanie.  

20. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik Konkursu zostanie powiadomiony pisemnie w terminie 
14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora. 

21. Przy rozpatrywaniu reklamacji Organizator opiera się na treści niniejszego regulaminu Konkursu oraz 
powszechnie obowiązujących przepisach prawa polskiego. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE    

Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie http://www.janinadaily.com/ w formie odnośnika do 
regulaminu. 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników i laureatów Konkursu jest Fundator - ING 
Business Shared Services B.V. Sp. z o.o. Oddział w Polsce z siedzibą w Katowicach, przy ul. 
Konduktorskiej 35, 40-155 Katowice, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział 
Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000702305, o numerze NIP: 2050005130 (dalej również 
jako: „Administrator”). 

2. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie zgodnie z Rozporządzeniem 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 – 
„RODO”) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).  

3. Dane osobowe w związku z udziałem w Konkursie będą przetwarzane na podstawie prawnie 
uzasadnionego interesu Administratora, tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celach związanych z 
realizacją Konkursu, w tym w celu obsługi Zgłoszeń, wyłonienia laureatów i wysyłki Nagród oraz 
w celu przeprowadzenia ewentualnego postępowania reklamacyjnego; dane osobowe 
Uczestników przetwarzane będą przez okres niezbędny dla celów realizacji Konkursu; dane 
osobowe laureatów będą dodatkowo przetwarzane przez okres niezbędny do wywiązania się z 
obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających z przepisów prawa, w 
szczególności z przepisów podatkowych (art.6 ust.1 lit.c RODO). Ponadto dane osobowe 
Uczestników i laureatów w celu obrony przed potencjalnymi roszczeniami, w tym roszczeniami z 
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tytułu reklamacji, mogą być przetwarzane do upływu okresu przedawnienia tychże roszczeń – 
podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f 
RODO), polegający na umożliwieniu obrony przed tymi roszczeniami.  

4. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie 
niezbędnym do realizacji Konkursu oraz wydania Nagrody.  

5. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do: (a) dostępu do treści swoich 
danych osobowych, (b) sprostowania danych osobowych, (c) usunięcia danych osobowych, (d) 
ograniczenia przetwarzania danych osobowych, (e) przenoszenia danych osobowych, (f) 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Każdej osobie, której dane są 
przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Podanie danych 
jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie i ew. wydania Nagrody. 

6. Kontakt z Administratorem możliwy jest w formie listownej na adres biura Fundatora: ING Business 
Shared Services B.V. Sp. z o.o. Oddział w Polsce, ul. Konduktorska 35, 40-155 Katowice lub 
mailowo za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem DPO.TechPL@ing.com. 


