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Zasady konkursu konferencji on-line ‘Kobiety IT’ 
2020 
Edycja 19.11.2020 

 

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem konkursu „Kobiety IT” („Konkurs”) jest Nokia Solutions and Networks Sp. z 
o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 02-685 Warszawa, 
zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd 
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 0000265262, NIP 113-26-39-219, REGON 140718341, 
BDO 000128704, kapitał zakładowy w wysokości 27.900.000,00 zł („Organizator”). 

2. Konkurs zostanie przeprowadzony podczas Konferencji on-line „Kobiety IT ” 
(„Konferencja”) odbywającej się w dniu 19.11.2020. Informacje o Konferencji dostępne są 
na stronie: https://kobietyit.pl/ 

3. Tematyka Konkursu dotyczy treści Konferencji oraz zagadnień związanych z marką Nokia i 
nowymi technologiami IT. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu Uczestników 
naruszających niniejsze zasady Konkursu. 

 

§2. UCZESTNICY KONKURSU  

1. Uczestnikami Konkursu mogą być tylko osoby biorące udział w Konferencji. Osoba biorąca 
udział w Konkursie akceptuje niniejsze zasady Konkursu z chwilą przystąpienia do 
Konkursu. 

2. Dane osobowe (imię i nazwisko, adres email) Uczestników konkursu będą wykorzystywane 
i przetwarzane przez Organizatora w celu organizacji i promocji Konkursu „Konkurs 
Kobiety IT”. Wspomniane dane osobowe mogą być także przetwarzane wówczas, gdy jest 
to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. 
Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, jednakże zgłoszenia, 
które nie zawierają kompletnych danych osobowych, zostaną wykluczone z Konkursu. 

3. Dostęp do danych osobowych uczestników ma tylko Jury Konkursu. 
4. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione przez Organizatora. 

 

§3. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU 

1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagród czuwa dwuosobowe jury 
(,,Jury”).  

2. Aby przystąpić do Konkursu, należy zeskanować QR Code za pomocą aplikacji Skaner QR 
uprzednio zainstalowanej na swoich telefonach komórkowych lub użyć podanego linku. 
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Kod i link zostaną podane w czasie Konferencji. Po zeskanowaniu kodu Uczestnik zostanie 
przekierowany na stronę, na której będą dostępne pytania konkursowe. 

3. Każdy Uczestnik może przystąpić do Konkursu tylko raz. 
4. Odpowiedzi będzie można udzielać w czasie trwania konferencji od pierwszej przerwy ok 

10:20 do godziny 13:00. Start Konkursu będzie ogłoszony na Konferencji. 
 

§4. NAGRODY, ZASADY PRZYZNAWANIA I SPOSÓB WYDAWANIA NAGRÓD 

1. Laureatami zostaną trzy osoby, które udzielą prawidłowych odpowiedzi na wszystkie 
pytania konkursowe i wymyśla hasło następnej Konferencji. Jury będzie oceniało hasła. 

2. Każdy z laureatów Konkursu otrzyma nagrodę w postaci gadżetów z logo Nokii. 
3. Imiona i nazwiska laureatów zostaną ogłoszone do publicznej wiadomości na stronie 

internetowej Konferencji następnego dnia – 20.11.2020, na co wyrażają oni zgodę, biorąc 
udział w Konkursie. Dodatkowo laureaci dostana maila potwierdzającego wygraną z 
prośbą o podanie adresu, na który maja być wysłane nagrody. Nagrody zostaną wysłane 
pocztą. Adres musi być na terenie Polski. 

4. Nieprzyjęcie którejkolwiek z Nagród nie upoważnia Laureata do uzyskania ekwiwalentu 
pieniężnego lub rzeczowego od Organizatora, ani żadnych innych roszczeń wobec 
Organizatora.  

5. Organizator zobowiązuje się do odprowadzenia podatku dochodowego od wygranych 
Nagród, jeśli według stosownych przepisów podatkowych będzie on należny na dzień ich 
wydania Laureatom. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie Nagród, jeśli nieprzekazanie 
to wynika z przyczyn leżących po stronie Laureata, a w szczególności wówczas, gdy adres 
nie zostanie podany bądź podane przez Laureata dane osobowe okazały się błędne. Po 
upływie dwóch tygodni od Konferencji zmiany w danych adresowych nie będą 
uwzględniane. 

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie Nagród, jeśli nieprzekazanie 
to wynika z przyczyn od niego niezależnych. 

 

§5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania nadesłanych zgłoszeń. 
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu z ważnych przyczyn. W 

takiej sytuacji informacja zostanie niezwłocznie podana do wiadomości uczestnikom 
Konferencji przez prowadzących. 

3. W kwestiach nieuregulowanych przez niniejsze zasady stosuje się Regulamin bezpłatnych 
wydarzeń on-line, przepisy Kodeksu Cywilnego, oraz inne przepisy powszechnie 
obowiązującego prawa. 

4. Niniejsze zasady konkursu obowiązują od dnia 18.11.2020. 


