
REGULAMIN UCZESTNICTWA W KONKURSIE  
  
Pkt.1   
Organizatorem Konkursu jest firma Sii Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 69; 02-
626 Warszawa, nazywana dalej Organizatorem.   
  
Pkt.2   
Udział w Konkursie jest dobrowolny i udział w nim mogą wziąć tylko osoby, które zapoznały się oraz 
akceptują regulamin uczestnictwa w konkursie.   
  
Pkt.3  
Poprzez zgłoszeniu udziału w Konkursie uczestnik upoważnia Organizatora do przetwarzania jego 
danych osobowych dla celów organizacji Konkursu, wyłonienia zwycięzców oraz wydania nagród.  
 
Pkt.4  
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest rejestracja na wydarzenie poprzez dedykowaną stronę: 
https://sii.pl/wydarzenia/bialqa-29---powered-by-sii/ oraz przystąpienie do wypełniania zadań 
konkursowych przesłanych drogą mailową.  
 
Pkt. 5 
W skład komisji konkursowej wchodzą następujące osoby: Emilia Lendzion-Barszcz, Konrad Gomulski i 
Grzegorz Holak. 
 
Pkt. 6 
Konkurs odbywa się 24.11.2022, a wyniki podane zostaną do 7 dni roboczych.  
 
Pkt.7 
Kryterium oceny zgłoszenia konkursowego jest poprawność wykonania zadania konkursowego, jak i 
czas przesłania odpowiedzi. Oceną zgłoszenia konkursowego zajmuje się komisja konkursowa.  
 
Pkt. 8 
Nagrodą w konkursie jest godzinna rozmowa techniczna/mentoringowa z ekspertem z Centrum 
Kompetencyjnego Testing z Sii.  
 
Pkt.9 
Udział w konkursie mogą wziąć tylko osoby powyżej 18 roku życia.  
 
Pkt. 10  
W przypadku braku ustalenia terminu rozmowy technicznej/mentoringowej w terminie 14 dni 
kalendarzowych nagroda przepada.  
  
Pkt. 11 
Dane osobowe wprowadzone przez uczestnika w zgłoszeniu będą przetwarzane przez Organizatora na 
podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 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 uchyleniu dyrektywy 95/46/WE, dalej: 
Rozporządzenie ogólne o ochronie danych – zgoda wyrażona przez uczestnika w formularzu 
rejestracyjnym.  
  
Pkt.12  
Administratorem danych osobowych uczestników zgromadzonych podczas Konkursu jest Organizator. 
Przetwarzanie danych osobowych w związku z udziałem w Konkursie obejmuje także publikację imienia 

https://sii.pl/wydarzenia/bialqa-29---powered-by-sii/


i nazwiska uczestnika w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w mediach społecznościowych. 
Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz żądania ich poprawienia bądź 
usunięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do prawidłowego 
przeprowadzenia Konkursu a ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie. Zasady przetwarzania 
danych osobowych zostały określone w Polityce prywatności Sii.  
 

https://sii.pl/polityka-prywatnosci/

