
I. Postanowienia ogólne 

 

1. Organizatorem konkursu (dalej "Konkurs") są: 

a. Uczelnia Łazarskiego z siedzibą w Warszawie, 02-662, ul. Świeradowska 43, wpisana 

do ewidencji uczelni niepublicznych pod poz. 22 , poprzez działającą w jej strukturach 

jednostkę Centrum Kształcenia Podyplomowego. oraz  

b. G.Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, 01-302, ul. Połczyńska 104, wpisana do 

rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego 

Warszawy w Warszawie, XII Wydział KRS pod numerem 0000171735, NIP 

5213253880 , posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 120 000 zł w pełni 

opłacony (dalej:  „Organizatorzy”).  

2. Konkurs rozpoczyna się dnia 20 lipca 2021 r.  

3. Konkurs jest przewidziany dla osób pełnoletnich, które ukończyły studia wyższe co najmniej 

pierwszego stopnia. 

4. Z zasadami Konkursu można zapoznać się na stronie internetowej www.gpoland.com.pl i 

https://ckp.lazarski.pl/aktualnosci/. 

5. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie, spośród uczestników konkursu, na podstawie 

przesłanych w ramach konkursu CV i listów motywacyjnych, które zostaną ocenione przez 

powołaną w tym celu Komisję Konkursową, osoby, która zostanie Game Changerem. 

6. Organizatorzy oświadczają, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem 

wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą 

gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych 

(Dz.U.2009.201.1540, wraz z późn. zm.). 

7. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.  

 

 

II. Uczestnicy Konkursu 

  

1. Uczestnikiem Konkursu (dalej: "Uczestnik") może być każda osoba fizyczna, spełniająca 

warunki z punktu I ust.3., z wyjątkiem pracowników oraz współpracowników Organizatora i 

Członków Komisji oraz członków ich rodzin, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, 

rodzeństwo, małżonków, rodzeństwo małżonków i osoby pozostające w stosunku 

przysposobienia, a także osoby pozostające w związkach partnerskich. 

2. W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko osoby posiadające pełną zdolność do 

czynności prawnych. 

3. Dokonując zgłoszenia swego udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się 

z warunkami uczestniczenia w Konkursie, wskazanymi w Regulaminie i w przypadku 

negatywnej weryfikacji (brak spełnienia któregokolwiek ze wskazanych warunków, względnie 

spełnienie warunku wykluczającego udział w Konkursie) - Uczestnik powinien odstąpić od 

zgłoszenia swej osoby do udziału w Konkursie. Brak spełnienia warunków uczestnictwa 
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w Konkursie dyskwalifikuje Uczestnika, który dokonał zgłoszenia wbrew postanowieniom 

Regulaminu. 

4. Wysyłając maila z zadaniem konkursowym Uczestnicy, potwierdzają zapoznanie się z 

Regulaminem Konkursu oraz akceptują Regulamin.  

5. Jeżeli Uczestnik Konkursu zamieści w CV swoje zdjęcie, oznaczać to będzie wyrażenie przez 

niego zgody na wykorzystanie jego wizerunku dla celów Konkursu. 

6. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.gpoland.com.pl i 

https://ckp.lazarski.pl/aktualnosci/ . 

7. Uczestnik jest obowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatorów o zmianie adresu lub 

innych danych podanych w zgłoszeniu Konkursowym, wysyłając wiadomość email na adres 

gamechanger@gpoland.com.pl. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności  za podanie 

przez Uczestnika niewłaściwego adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego 

identyfikację. 

  

III. Zasady Konkursu 

1. Konkurs składa się z dwóch etapów. 

2. W pierwszym etapie zadaniem Uczestników Konkursu będzie przygotowanie CV oraz listu 

motywacyjnego, w którym Uczestnik wskaże powód, dla którego uważa, że to on jest Game 

Changerem. 

3. Drugi etap Konkursu polega na rozmowie z Uczestnikami prowadzonej przez Komisję 

Konkursową. 

4. Drugi etap konkursu odbędzie się we wrześniu 2021 r. Konkretny termin rozmowy zostanie 

wskazany Uczestnikom zakwalifikowanym do drugiego etapu konkursu w wiadomości email z 

co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem. 

5. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest: 

a. stworzenie i  przesłanie do 12 września na adres mailowy: 

gamechanger@gpoland.com.pl CV i listu motywacyjnego, o których mowa w ust. 2 

powyżej (dalej: Materiał). List motywacyjny powinien liczyć maksymalnie 6000 znaków.  

b. wskazanie danych osobowych Uczestnika w postaci imienia i nazwiska, adresu, adresu 

email oraz numeru telefonu. 

c. złożenie oświadczenia, że Uczestnik posiada pełnię praw autorskich do Materiału oraz że 

Materiał nie narusza praw osób trzecich.  

6. Każdy z Uczestników może wziąć udział w Konkursie tylko raz. 

7. Niewykonanie któregokolwiek z warunków przedstawionych w ust. 2 i 3 powyżej powoduje 

automatyczną dyskwalifikację danego Uczestnika Konkursu. 

8. Warunkiem udziału w Konkursie i odebrania nagrody jest podanie pełnych i prawdziwych 

danych osobowych. 

9. Organizatorzy oświadczają, że Materiały nie będą nigdzie publikowane i zapoznawać z nimi 

będą się tylko członkowie Komisji Konkursowej.  
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10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zdyskwalifikowania Materiału, w przypadku, gdy 

będzie on zawierał treści wulgarne, obraźliwe, obsceniczne lub w inny sposób naruszające 

prawa i dobre imię osób trzecich. 

11. Organizatorzy poinformują Uczestnika o dysklasyfikacji za pośrednictwem poczty 

email, wskazując przyczynę wykluczenia. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności 

za brak poinformowania z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności problemów 

technicznych. 

 

  

IV. Wybór Zwycięzców 

  

1. Wybór zwycięzcy Konkursu nastąpi w siedzibie G.Poland sp. z o. o. do dnia 27 września roku 

do godziny 23:59.  

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do jednorazowego przesunięcie terminu wyłonienia 

zwycięzcy konkursu na okres nie dłuższy niż 30 dni. 

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nierozstrzygnięcia Konkursu w sytuacji, gdy żaden z 

nadesłanych Materiałów nie będzie uznany przez Komisję za najlepszy. 

4. Wyłonienia zwycięzcy dokona powołana w tym celu przez Organizatorów Komisja 

Konkursowa składająca się z 11 członków.  

5. Zadaniem Komisji będzie w szczególności: 

a. nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, 

b. wyłonienie zwycięzcy Konkursu i zapewnienie przyznania mu nagród zgodnie z 

Regulaminem,  

c. właściwe zabezpieczenie danych osobowych Uczestników Konkursu 

d. podpisanie protokołu zawierającego opis czynności z przyznania nagród w ramach 

Konkursu 

e. udzielanie odpowiedzi na pytania Uczestników 

f. stwierdzenie, że Uczestnik utracił prawo do nagrody zgodnie z Regulaminem. 

6. W pierwszym etapie Konkursu Komisja Konkursowa, wyłoni spośród nadesłanych 

Materiałów, jej zdaniem, 3 najlepsze prace, których autorzy zakwalifikują się do drugiego 

etapu Konkursu. Odbędzie się on w tygodniu 20 - 26 września. Przy ocenie prac Komisja 

Konkursowa będzie kierować się przede wszystkim merytorycznym poziomem nadesłanych 

Materiałów, mając na uwadze pomysłowość i innowacyjność. 

7. W drugim etapie Konkursu Komisja Konkursowa przeprowadzi z Uczestnikami rozmowy, 

podczas których Uczestnicy Konkursu zaprezentują swoje osoby i odpowiedzą na pytania 

Komisji Konkursowej związane z przygotowanym przez Uczestnika CV i listem 

motywacyjnym. Spośród uczestników drugiego etapu Konkursu Komisja Konkursowa 

wybierze zwycięzcę 



8.  Zwycięzca (imię i nazwisko) zostaną opublikowane na stronach: www.gpoland.com.pl oraz 

na stronie internetowej Uczelni Łazarskiego https://ckp.lazarski.pl/aktualnosci/ w terminie 

do 3 (trzech) dni roboczych od daty wyboru zwycięzcy. 

9. O przyznaniu nagrody zwycięzca Konkursu zostanie także powiadomiony drogą mailową,  na 

adres e-mail, z którego zostało przesłane zgłoszenie konkursowe. 

10. Uczestnik Konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania 

(także w mediach) o wynikach Konkursu i o przyznanej nagrodzie.  

11. Decyzje Komisji są ostateczne i Uczestnikom nie przysługuje od nich odwołanie. 

  

V. Nagrody 

  

1.     Fundatorem nagród w Konkursie są Organizatorzy. 

2.     Nagrodami w konkursie jest: 

a. sfinansowanie rocznych podyplomowych studiów w roku akademickim 2021 – 2022 

Prawo i Zarządzanie w Sektorze Mody Uczelni Łazarskiego o wartości 6 200 zł oraz 

b. 3 - miesięczny odpłatny staż w G.Poland Sp. z o. o. w 2022 r., po ukończeniu studiów 

podyplomowych, o których mowa w punkcie a. powyżej 

3.    W przypadku braku możliwości skontaktowania się z osobą nagrodzoną w Konkursie, 

nieodebrania przez nią nagrody w terminie 7 dni (z zastrzeżeniem pkt 5) lub w przypadku nie 

spełnienia wymogów podanych w punkcie II. ust. 1, 2., pkt. III. ust. 2 i ust. 3, nagroda 

przechodzi na rzecz innego Uczestnika Konkursu, wyłonionego przez Komisję Konkursową 

w dodatkowym wyborze. 

4.    Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną. 

5.    Warunkiem przyznania nagrody w postaci rocznych podyplomowych studiów w roku 

akademickim 2021/2022 jest uruchomienie tego kierunku. W przypadku zbyt małej grupy 

zainteresowanych studentów i podjęcia decyzji przez władze Centrum Kształcenia 

Podyplomowego o nieuruchomieniu kierunku Prawo i Zarządzanie w Sektorze Mody w 

2021/2022 nagroda przypada na najbliższy rok akademicki, w którym kierunek ten będzie 

uruchomiony. Warunkiem przyznania nagrody w postaci stażu w G.Poland Sp. z o. o. jest 

ukończenie w/w rocznych studiów podyplomowych. 

6.  Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie. Zwycięzca 

ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody składając Organizatorom stosowne 

oświadczenie na piśmie. 

7.  Nagrody, o których mowa w ust. 2  zostaną  przekazane bezpośrednio przez danego 

Organizatora. 

8. Nagrody zostaną wydane Uczestnikom, po uiszczeniu zryczałtowanego podatku 

dochodowego od Nagrody otrzymanej w Konkursie zgodnie z postanowieniami art. 21 ust. 1 

pkt. 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.  



9. Staż w Agencji G.Poland Sp. z o. o. zostanie potwierdzony poprzez zawarcie właściwej 

umowy ze Zwycięzcą Konkursu. 

10.     Zwycięzca Konkursu traci prawo do nagrody, bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań 

wobec Organizatorów, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub 

nieprawdziwe. 

 

  

VI. Dane osobowe 

  

1. Administratorami danych osobowych Uczestników są  Organizatorzy.  

2. Uczelnia Łazarskiego powołała Inspektora Ochrony Danych, z którym można się 

skontaktować pod adresem - iod@lazarski.edu.pl.  

3. Z G. Poland Sp. z o. o.  w sprawie przetwarzania danych osobowych można skontaktować 

się pod adresem e-mail: prawo.rodo@rdservices.com.pl 

4. Administratorzy przetwarzają dane osobowe podawane przez Uczestników w zgłoszeniu 

konkursowym (tj. imię i nazwisko, miejscowość adres e-mail, fotografia (wizerunek), 

dodatkowo dane osobowe Laureata Konkursu w postaci numeru telefonu, adresu 

korespondencyjnego w celu dostarczenia nagrody, a także inne niezbędne dane 

potwierdzające spełnienie warunków udziału w Konkursie (m.in. w zakresie udziału w 

Konkursie, przyznania i wydania Nagród).  

5. Administratorzy przetwarzają dane osobowe wskazane w ust. 2 powyżej w zakresie 

niezbędnym do realizacji celu, którym jest: 

a. prawidłowa realizacja Konkursu (jego organizacja i przeprowadzenie) na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 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 (dalej: „RODO”), 

uzasadnionego interesu jakim jest organizacja konkursu, w tym obsługa zgłoszeń, 

w zakresie pomocy technicznej, informowanie o wynikach i wyłanianie 

zwycięzców, przyznanie, odbiór i rozliczenie nagród konkursowych. Inne dane 

przekazane w dokumentach, np. dane wizerunkowe (fotografia), Administratorzy 

przetwarzają na podstawie zgody, art. 6 ust. 1 lit. a RODO, która może zostać 

odwołana w dowolnym czasie przesyłając oświadczenie o wycofaniu zgody na 

adres mailowy iod@lazarski.edu.pl lub  prawo.rodo@rdservices.com.pl. 

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.  
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b. realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratorów, który rozumiany 

jest jako polubowne rozwiązanie ewentualnego sporu, obrona przed 

kierowanymi roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;  

c. realizacja obowiązków podatkowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

d. w celu sprawozdawczości księgowej i finansowej, zgodnie z odrębnymi 
przepisami  
 

6. Podanie danych osobowych przez Uczestnika w Zgłoszeniu jest dobrowolne, jednak 

niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie lub odpowiednio do realizacji Nagrody w 

Konkursie.  

7. Dane Uczestników Konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie 

będą poddawane profilowaniu.  

8. Dane Uczestników Konkursu nie będą udostępniane poza terytorium Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego.  

9. Administratorzy będą przetwarzać dane osobowe do czasu realizacji celów, odwołania 

zgody, zgłoszenia sprzeciwu, ale nie dłużej niż 5 lat licząc od dnia powstania obowiązku 

podatkowego lub do czasu przedawnienia roszczeń, którykolwiek z tych terminów 

nastąpi później.  

10. Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych 

lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe 

mogą zostać przekazane przez nas podmiotom, które obsługują systemy 

teleinformatyczne oraz udostępniające narzędzia teleinformatyczne czy świadczące usług 

niszczenia dokumentacji, kurierskie czy hostingu.  

11. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do:  

a. potwierdzenia, że jej dane osobowe są przetwarzane,  

b. dostępu do swoich danych oraz  

c. uzyskania kopii swoich danych,  

d. poprawienia nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia niekompletnych 

danych osobowych,  

e. żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych - przy czym 

żądanie zostanie spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi określone w art. 17 i 18 

RODO. 

f. przenoszenia danych osobowych – podmiot którego dane dotyczą ma prawo 

otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do 

odczytu maszynowego dane osobowe jego dotyczące, które dostarczył 

Administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu 

administratorowi (o ile dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO),  

g. zgłoszenia sprzeciwu – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją podmiotu, 

którego dane dotyczą – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych 

opartego na uzasadnionym interesie Administratora (o ile dane przetwarzane są na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);  



h. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, co nie ma wpływu na zgodność 

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem 

(o ile dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO).  

i. złożenia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są 

przetwarzane niezgodnie z prawem. 

 

12. Uczestnicy zobowiązani są do podawania danych wyłącznie prawdziwych i aktualnych.  

 

 

VIII. Postanowienia końcowe 

  

1. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do przestrzegania poniższych zasad: 

a. stosowania się do ogólnie pojmowanych zasad fair play  

b. niewykorzystywania uczestnictwa w Konkursie do celów sprzecznych z prawem lub 

do celów nieprzewidzianych przez Organizatorów, w tym w szczególności do celów 

komercyjnych i politycznych 

2. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. 

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania 

przyczyny,  o czym Uczestnicy zostaną powiadomieni poprzez wysłanie wiadomości email 

na adres, z którego nadesłano Materiał. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw 

nabytych przez Uczestników. 

4. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z 

Organizatorami pod adresem gamechanger@gpoland.com.pl.  Odpowiedzi udzielane 

będą w terminie do 14 dni roboczych. Organizatorzy nie udzielają informacji, jeżeli 

odpowiedź mogłaby naruszać ostanowienia Regulaminu. 

5. Chcąc zrezygnować z udziału w Konkursie Uczestnik powinien wysłać wiadomość o 

rezygnacji za pośrednictwem poczty e-mail na adres gamechanger@gpoland.com.pl. 

Rezygnacja w przypadku zwycięzcy Konkursu powoduje utratę prawa do przyznanej 

Nagrody.  

 

 

  

  

  

 


