REGULAMIN KONKURSU
KARIERA W CGI
§1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu „KARIERA W CGI” (zwanego dalej “Konkursem”) jest CGI Information Systems and
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Management Consultants (Polska) Sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Królewskiej 16, 00-103 Warszawa
(Polska), KRS 000078664 (dalej „Organizator”). Organizator jest jednocześnie przyrzekającym Nagrodę.
Konkurs przeprowadzany jest podczas targów XVIII Targi Pracy na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych
Politechniki Warszawskiej w Warszawie; ul. Nowowiejska 15/19.
Regulamin określa zasady udziału w Konkursie i zawiera warunki uczestnictwa, które uczestnik biorący udział w
Konkursie (zwany dalej "Uczestnikiem") akceptuje poprzez przystąpienie do udziału w Konkursie – zgłoszenie
udziału.
Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej
www.cgi.kariera.pl/#konkurs.
Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny
zgłoszeń do Konkursu, Organizator powoła dwuosobową Komisję Konkursową.
Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 (Dz. U. Nr
201, poz. 1540).
§2. Warunki uczestnictwa
Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna, mająca ukończone 18 lat, posiadająca pełną zdolność
do czynności prawnych.
W Konkursie nie mogą brać udziału:
a. osoby, które brały udział w organizowaniu Konkursu,
b. osoby będące pracownikami lub współpracownikami Organizatora Konkursu oraz spółek zależnych
tych podmiotów,
c. osoby będące członkami najbliższej rodziny osób wymienionych w podpunktach a) i b)
W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście.
Konkurs będzie się odbywać zgodnie z niniejszym Regulaminem, który stanowi jedyny wiążący dokument
regulujący zasady i warunki, na jakich Konkurs jest przeprowadzany. Wszelkie inne materiały informacyjne, w tym
reklamowe i marketingowe mają jedynie charakter pomocniczy i nie mogą stanowić jakiejkolwiek podstawy do
dochodzenia roszczeń wobec Organizatora lub Operatora Konkursu.
§3. Odpowiedzialność
Uczestnik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność w przypadku, gdy jego Zgłoszenie będzie naruszało prawa
osób trzecich lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa i w tym zakresie zwalnia lub zwolni Organizatora z
wszelkiej odpowiedzialności oraz pokryje wszelkie szkody z tym związane, w z tytułu utraconych korzyści
Organizatora.
Organizator lub Operator nie będzie ponosić odpowiedzialności za inne okoliczności mające wpływ na przyznanie
lub nieprzyznanie Nagrody, w tym spowodowane przez działanie czynników pozostających poza kontrolą
Organizatora lub Operatora.
§4. Dane osobowe
Zgłaszając swój udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jego danych
osobowych objętych Zgłoszeniem, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych
osobowych (Dz.U. z 2002r, Nr. 101 poz. 926 z późn. zm.) w celu organizacji Konkursu.
Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednak niezbędne dla celów związanych z realizacją
Konkursu. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu w swoje dane i ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.
Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celach
związanych z realizacją dostawy Nagród, prowadzeniem sprawozdawczości finansowej, kontaktu z Uczestnikami,
umieszczenia listy Zwycięzców/Uczestników na stronie internetowej Organizatora oraz w celach związanych z
rozpatrzeniem ewentualnych reklamacji i procesów rekrutacji.
Dane dotyczące zwycięzców konkursu mogą być przekazane do Urzędu Skarbowego, kuriera oraz innym
uprawnionym organom, na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Dane nie będą przekazywane do Państwa
Trzeciego.

§5. Zadania Uczestnika Konkursu i przebieg Konkursu
1. Uczestnik realizuje Zadania Konkursu poprzez wpisanie w formularzu zgłoszenia odpowiedzi na zadanie: Rozwiń w
najbardziej kreatywny sposób nazwę CGI”.
2. Każdy Uczestnik Konkursu może zgłosić jedno Zgłoszenie, może zostać zwycięzcą tylko jeden raz przez cały okres

trwania Konkursu.
3. Komisja Konkursowa wyłoni czterech Uczestników, których Zgłoszenia zostanie ocenione jako najciekawsze i
najbardziej kreatywne i którym zostanie przyznana Nagroda. Wybór zwycięzcy i przyznanie Nagrody uzależnione
jest wyłącznie od decyzji Komisji Konkursowej i nie jest zależne od opinii jakichkolwiek innych osób. Decyzja
Komisji Konkursowej nie podlega weryfikacji ani też nie może być kwestionowana.
4. Ogłoszenie wyników nastąpi w terminie do 05.11.2016r.
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§6. Nagrody
Nagrodami w Konkursie są:
a) 1xNagroda główna: Voucher na przejazd samochodem KTM X-Bow GT4
b) 3xNagrody drugiego stopnia: Voucher Adult Starter – lot w tunelu aerodynamicznym.
Nagroda może być wykorzystana wyłącznie przez Zwycięzcę.
Zwycięzca nie może przenieść prawa do Nagrody na jakąkolwiek osobę trzecią.
Organizator, jako płatnik ponosi odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe z tytułu podatku dochodowego od
osób fizycznych, które powstały ze względu na organizację Konkursu i przyznanie nagrody w Konkursie.
Nagroda nie podlega wymianie na inną nagrodę lub jej ekwiwalent.
Nagroda zostanie wysłana za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres zwycięzcy konkursu. Organizator
skontaktuje się ze zwycięzcą za poczty elektronicznej prosząc Uczestnika o podanie pełnego i poprawnego adresu,
na który zostanie wysłana nagroda oraz w celu pozyskania informacji koniecznych do dokonania rozliczenia
podatku. Organizator w celu ustalenia adresu dostawy nagrody będzie się kontaktował ze zwycięzcą tylko trzy razy.
W przypadku braku informacji zwrotnej ze strony zwycięzcy lub niepodania adresu dostawy lub danych do
rozliczenia podatku, Jury wybierze kolejnego uczestnika, któremu zostanie przyznana nagroda główna.
§7. Prawa autorskie
Uczestnik przez Zgłoszenie udziału w Konkursie potwierdza, że jest autorem Zgłoszenia. Przesłane Zgłoszenia nie
mogą naruszać praw autorskich, praw własności przemysłowej, praw do wizerunku oraz dóbr osobistych innych
osób.
Przesyłając Zgłoszenie, każdy Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na korzystanie
przez Organizatora ze Zgłoszenia Konkursowego, w szczególności jego treści, w celach związanych z Konkursem,
na czas trwania Konkursu oraz na 24 miesiące jego zakończeniu, z możliwością udzielenia dalszej sublicencji na
rzecz dowolnych innych podmiotów, na następujących polach eksploatacji: zapisywanie, utrwalanie w pamięci
komputera, utrwalanie na przenośnych nośnikach pamięci, utrwalenie i zwielokrotnienie w sieci Internet,
przetwarzanie, wykonywanie praw zależnych, łączenie z innymi utworami.
§8. Ogłoszenie wyników.
Lista zwycięzców wraz z informacją o przyznanych Nagrodach i dalszych instrukcjach postępowania zostanie
opublikowana na stornie internetowej Organizatora pod adresem www.cgikariera.pl/#konkurs. Zwycięzca zostanie
powiadomiony o wygranej wraz z instrukcją dalszego postępowania celem otrzymania Nagrody zgodnie z
zapisami w § 6 ust. 6
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§9. Reklamacje
Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać do Organizatora pisemnie nie później niż do
07.11.2016. Reklamacje zgłaszane po tym terminie nie będą rozpatrywane.
Reklamacje rozstrzyga Komisja Konkursowa. Decyzje Komisji Konkursowej w przedmiocie reklamacji
podejmowane będą większością głosów. Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie.
§10. Postanowienia końcowe
Udział Uczestnika w Konkursie jest całkowicie dobrowolny i równoznaczny z zapoznaniem się przez Uczestnika z
treścią niniejszego Regulaminu oraz oznacza akceptację zasad Konkursu zawartych w Regulaminie.
Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowych lub promocyjnych związanych z Konkursem mają charakter
jedynie informacyjny. Moc mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa.
Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w niniejszym
Regulaminie, a także warunki określone w przepisach prawa związanych z realizacją nagród.
Organizator oraz Operator zastrzegają prawo wprowadzania zmian w Regulaminie poprzez ogłoszenia na stronie
internetowej Konkursu.
W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.

