
 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU: 

„Hasło reklamowe” 

 

 

1. Postanowienia ogólne: 

 

a. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa warunki, na jakich odbywa 

się konkurs pod nazwą „hasło reklamowe” (zwany dalej Konkursem). 

b. Organizatorem Konkursu (zwanym dalej Organizatorem) jest firma Omnusec Paweł 

Pietrzyński, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej pod numerem REGON 639715945. 

c. Wszystkie koszty związane z uruchomieniem konkursu, przekazaniem nagrody 

i wykonaniem usługi ponosi Organizator. 

d. Konkurs prowadzony będzie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

e. Konkurs trwa od 01.10.2016r do 30.11.2016r. 

 

 

2. Udział w Konkursie 
 

a. Uczestnikami w Konkursie mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie, mające 

ukończone 18 lat na dzień wypełnienia formularza.  

b. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora oraz osoby 

współpracujące z organizatorem na podstawie stosunku cywilnoprawnego 

i członkowie najbliższych rodzin tych osób.  

c. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest prawidłowe wypełnienie formularza 

konkursowego dostępnego na stronie http://www.omnusec.pl/konkurs-rocznicowy/ 

oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika Konkursu 

celem przeprowadzenia Konkursu i na przedstawienie uczestnikowi jednorazowo 

oferty handlowej przez Organizatora.  

d. Jedna osoba może wypełnić tylko jedną kartę konkursową. 

e. Jedna osoba może przedstawić maksymalnie trzy Hasła Reklamowe. 

f. Poprzez wypełnienie formularza konkursowego, uczestnik Konkursu wyraża zgodę 

na warunki zamieszczone w regulaminie oraz potwierdza, że jest pełnoletni, ma 

pełną zdolność do czynności prawnych, a także wyraża zgodę na przetwarzanie 

swoich danych osobowych celem przeprowadzenia Konkursu w tym zamieszczenie 

swojego imienia i nazwiska z wynikami Konkursu na stronie Internetowej  oraz na 

profilu Facebook i LinkedIn Organizatora, a także wyraża zgodę na przedstawienie 

mu jednorazowo oferty handlowej przez Organizatora.  

http://www.omnusec.pl/konkurs-rocznicowy/


g. W przypadku naruszenia Regulaminu lub w przypadku dopuszczenia się przez 

uczestnika Konkursu jakiejkolwiek formy nieuczciwej rywalizacji w Konkursie, 

w tym np. wypełnienie formularza konkursowego z tymi samymi danymi więcej niż 

jeden raz, Organizator ma prawo usunąć danego uczestnika z Konkursu na każdym 

jego etapie.  

 

 

3. Przedmiot Konkursu: 

 

a. Przedmiotem Konkursu jest zaproponowanie najciekawszego, najoryginalniejszego 

i najbardziej kreatywnego Hasła Reklamowego, pozwalającego za jego pomocą 

promować firmę Organizatora. 

b. Wskazane Hasło Reklamowe może mieć dowolną długość. 

c. Hasło Reklamowe nie może zawierać zwrotów uznanych za niecenzuralne lub 

w jakikolwiek sposób godzić uczucia osób, ani naruszać obowiązującego prawa 

i dobrych obyczajów.  

 

 

4. Nagroda 

 

a. Nagroda w Konkursie przysługuje zwycięzcy Konkursu, którym może być tylko 

jedna osoba. 

b. Nagrodą w Konkursie jest darmowa usługa przeprowadzenia audytu bezpieczeństwa 

portalu internetowego (jednego adresu domeny internetowej), wskazanego przez 

zwycięzcę Konkursu.  

c. Audyt zostanie wykonany z zewnątrz (od strony Internetu), z uwzględnieniem 

zagrożeń podawanych przez OWASP TOP 10 i zgodnie ze wskazaniami w OWASP 

Testing Guide v4. Z przeprowadzonych prac zostanie sporządzony raport 

zawierający wyniki uzyskane w trakcie przeprowadzania testów z opisem, 

czterostopniowym poziomem zagrożenia oraz rekomendacjami umożliwiającymi 

wyeliminowanie tych zagrożeń. 

d. Audyt zostanie przeprowadzony w terminie uzgodnionym ze Zwycięzcą. Usługa  

zostanie wykonana najpóźniej w terminie do końca I kwartału roku 2017.   

e. Przed wykonaniem audytu obie strony podpiszą odpowiednią i wspólnie ustaloną 

umowę o zachowaniu poufności (NDA) oraz poświadczenie, że Zwycięzca jest 

właścicielem wskazanego portalu lub może reprezentować interesy właściciela 

portalu.  

f. Wyniki przeprowadzonego audytu będą należeć jedynie do Zwycięzcy i nie będą 

w jakikolwiek sposób publikowane przez Organizatora 

g. Zwycięzca konkursu ma prawo do zrzeczenia się prawa do nagrody. Niewskazanie 

przez zwycięzcę Konkursu do dnia 20 grudnia portalu internetowego, dla którego ma 

zostać przeprowadzony audyt jest równoznaczne ze zrzeczeniem się prawa do 

nagrody.  

h. Nagroda nie podlega wymianie na jakikolwiek ekwiwalent.  

i. Nagroda nie może zostać przekazana w jakiejkolwiek formie innej osobie. 



 

 

5. Przebieg Konkursu 

 

a. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przestrzeganiem Regulaminu czuwa 

Organizator. 

b. Formularz konkursowy w tym i propozycję Hasła Reklamowego można składać od 

01 października do 30 listopada, do godziny 24:00.  

c. W skład Jury konkursowego wchodzą 3 osoby wyznaczone przez Organizatora. 

d. Ocena Haseł Reklamowych i wybór zwycięzcy Konkursu należy do Jury i nie 

podlega oprotestowaniu.  

e. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 10 grudnia, najpóźniej do godziny 24:00 

f. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi poprzez wskazanie imienia i Nazwiska 

zwycięzcy Konkursu na stronie Internetowej http://www.omnusec.pl/konkurs-

rocznicowy/ oraz na profilu Facebook i LinkedIn Organizatora. Informacja 

o wynikach Konkursu będzie tam publikowana przez 30 dni.  

g. Niezwłocznie po ogłoszeniu wyników Konkursu, Organizator skontaktuje się ze 

zwycięzcą Konkursu drogą telefoniczną lub e-mailową. 

 

 

6. Reklamacje 

 

a. Reklamacje związane z przebiegiem Konkursu należy zgłaszać drogą e-mailową na 

adres poczta@omnusec.pl. Zgłoszenia reklamacyjne będą przyjmowane do 10 

grudnia 2016r.  

b. Uczestnik Konkursu zostanie poinformowany o wynikach postępowania 

reklamacyjnego mailem w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji 

przez Organizatora. 

c. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, numer telefonu 

Uczestnika, adres korespondencyjny oraz opis reklamacji.  

d. Procedura reklamacyjna nie wyłącza możliwości dochodzenia roszczeń na zasadach 

ogólnych. 

 

 

7. Prawa autorskie i dane osobowe 

 

a. W Konkursie mogą brać udział jedynie propozycje haseł będące wynikiem 

indywidualnej pracy twórczej uczestników, nienaruszające praw osób trzecich oraz 

wolne od wad prawnych.   

b. Z chwilą  zgłoszenia propozycji hasła do konkursu Uczestnik konkursu wyraża 

zgodę na nieodpłatne korzystanie z tego hasła przez Organizatora dla celów 

marketingowych.  

c. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane 

osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników Konkursu będą 

przetwarzane w celu realizacji Konkursu oraz przedstawienia jednorazowo oferty 

http://www.omnusec.pl/konkurs-rocznicowy/
http://www.omnusec.pl/konkurs-rocznicowy/
mailto:poczta@omnusec.pl


handlowej. Organizator będzie posługiwać się danymi osobowymi Uczestników 

zgodnie z zasadami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926), z późniejszymi zmianami.   

d. Z chwilą ogłoszenia wyników konkursu następuje ostateczne przeniesienie przez 

Zwycięzcę konkursu na Organizatora praw autorskich do korzystania 

i rozporządzania zwycięskim hasłem na wszystkich polach eksploatacji wskazanych 

w ustawie z dnia 4 lutego   1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

Organizator jest uprawniony do korzystania z hasła w sposób anonimowy – bez 

konieczności każdorazowego podawania danych Zwycięscy konkursu. Na warunki 

te Uczestnik konkursu wyraża zgodę poprzez przystąpienie do konkursu.   

e. W szczególności Organizator będzie mógł utrwalać i zwielokrotniać hasło 

reklamowe każdą techniką  –   w tym techniką  drukarską, reprograficzną, zapisu 

magnetycznego oraz techniką  cyfrową.  Dokonywać  obrotu wszystkimi 

przysługującymi mu prawami do hasła, w tym w szczególności użyczać lub oddawać 

je w najem, a także rozpowszechniać hasło w każdy inny sposób w szczególności 

udostępniać publicznie tak, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w  miejscu  

i w czasie przez  siebie wybranym. Organizator będzie  uprawniony  do  dalszego 

rozporządzania nabytymi autorskimi prawami majątkowymi W związku 

z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do zwycięskiego hasła autorowi tego 

hasła Zwycięzcy konkursu, poza uprawnieniem  do uzyskania nagrody konkursowej, 

nie przysługują żadne inne roszczenia do Organizatora oraz do osób trzecich, które 

te prawa następnie nabyły. 

f. Przeniesienie praw autorskich jest bezterminowe i nieograniczone terytorialnie. 

 

 

8. Postanowienia Końcowe 

 

a. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

b. Regulamin dostępny jest na stronie http://www.omnusec.pl/konkurs-rocznicowy/  

c. Zgłoszenie udziału  w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu. 

d. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

e. W przypadku braku przekazania przez Zwycięzcę poświadczenia, że jest 

właścicielem wskazanego portalu lub może reprezentować interesy właściciela 

portalu lub w przypadku braku kontaktu ze Zwycięzcą w terminie do 20 grudnia 

2016 r. nagroda nie zostanie przekazana. 

http://www.omnusec.pl/konkurs-rocznicowy/

