REGULAMIN KONKURSU
»NOWOCZESNA POMOC SPOŁECZNA«
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki, na jakich odbywa się konkurs
pod nazwą Nowoczesna Pomoc Społeczna.
2. Celem konkursu („Konkurs”) jest wyłonienie trzech najciekawszych odpowiedzi
na pytania konkursowe.
3. Organizatorem Konkursu jest Top-Team TT Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie (01-460) przy ulicy Górczewskiej 222 lok. 271, wpisana
do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000257099, której akta rejestrowe
prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym w kwocie 200 000,00 PLN,
posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 522-280-66-57 oraz numer REGON
140505020 („Organizator”).
4. Regulamin określa zasady udziału w Konkursie, które uczestnik akceptuje w chwili
przystąpienia do Konkursu.
5. Regulamin udostępniony jest do wglądu na stronie internetowej Organizatora
pod adresem: www.top-team.pl oraz w siedzibie Organizatora.

§2
UCZESTNICY
1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba, która spełnia wszystkie warunki określone
w Regulaminie („Uczestnik”).
2. Uczestnik w chwili dokonywania Zgłoszenia do Konkursu musi spełniać łącznie
następujące warunki:
a. być osobą pełnoletnią,
b. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
c. być pracownikiem lub współpracownikiem podmiotu, który jako Klient
Organizatora korzysta z oprogramowania w postaci aplikacji komputerowych,
dostarczonych przez Organizatora oraz wypełnić w całości i przesłać
do Organizatora ankietę skierowaną do klientów Organizatora dotyczącą jakości
obsługi tego oprogramowania („Ankieta”).
3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora zatrudnieni na podstawie
umów określonych w ustawie Kodeks pracy, a także osoby, które łączy z Organizatorem

stosunek cywilnoprawny, na podstawie zawartej umowy ani członkowie rodzin takich
pracowników czy współpracowników Organizatora.
4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie prawidłowo wypełnionego
zgłoszenia („Zgłoszenie”) w terminie do dnia 30 czerwca 2021 roku na adres
e-mail: konkurs@top-team.pl, zawierającego odpowiedzi na Pytania Konkursowe.

§3
ZGŁOSZENIA DO KONKURSU
1. Zgłoszenia do Konkursu może dokonać wyłącznie Uczestnik działający samodzielnie
w swoim imieniu.
2. Zgłoszenie do konkursu składa się z:
a. imienia i nazwiska Uczestnika,
b. adresu e-mail Uczestnika,
c. numeru telefonu Uczestnika,
d. daty urodzenia Uczestnika,
e. nazwy podmiotu, w którym jest zatrudniony, a który jest klientem Organizatora
korzystającym z jego oprogramowania dostarczonego przez niego,
f.

odpowiedzi na pytania konkursowe („Pytania Konkursowe”).

3. Zgłoszenia powinny zostać przesłane drogą mailową dnia 30 czerwca 2021 roku,
na adres e-mail: konkurs@top-team.pl.
4. Każdy Uczestnik Konkursu może wysłać jedno Zgłoszenie.
5. Uczestnik poprzez akceptację Regulaminu wyraża zgodę na opublikowanie przez
Organizatora (na stronie www Organizatora) jego danych osobowych jako autora
odpowiedzi na Pytania Konkursowe: imienia, nazwiska, nazwy podmiotu, w którym jest
zatrudniony, a który jest klientem Organizatora korzystającym z jego oprogramowania
oraz faktu przyznania Nagrody, jak również treści odpowiedzi na Pytania Konkursowe.
6. Zakazane jest dostarczanie przez Uczestnika jakichkolwiek treści bezprawnych.
Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z konkursu Zgłoszeń sprzecznych
z przepisami prawa, zasadami etyki lub z innych względów sprawiających, że nie nadają
się one do publicznej prezentacji.

§4
OCENA PRAC KONKURSOWYCH
1. Oceny Zgłoszeń, w tym odpowiedzi na Pytania Konkursowe, dokona powołane przez
Organizatora Jury, którego zadaniem będzie wybór trzech najlepszych prac i tym samym
wyłonienie trzech (trojga) Laureatów Konkursu oraz przyznanie Nagród.

2. W skład jury wchodzą trzy osoby wybrane przez Organizatora.

§5
LAUREACI I NAGRODY
1. Jury dokona spośród nadesłanych Zgłoszeń wyboru trzech najlepszych prac i tym samym
wyłoni trzech (troje) Laureatów Konkursu.
2. Organizator przyzna w Konkursie 3 (trzy) nagrody rzeczowe w postaci voucherów Sodexo
o wartości nominalnej równiej odpowiednio: 1 500, 750 i 300 zł („Nagrody”):
a. nagrodę w postaci vouchera Sodexo o wartości nominalnej 1 500 zł otrzyma
Laureat Konkursu – za zajęcie pierwszego miejsca w Konkursie,
b. nagrodę w postaci vouchera Sodexo o wartości nominalne 750 zł otrzyma
Laureat Konkursu – za zajęcie drugiego miejsca w Konkursie,
c. nagrodę w postaci vouchera Sodexo o wartości nominalne 300 zł otrzyma
Laureat Konkursu – za zajęcie trzeciego miejsca w Konkursie.
3. Laureaci zostaną wyłonieni do dnia 31 lipca 2021 roku, a informacja o tym zostanie
opublikowana na stronie www Organizatora pod adresem www.top-team.pl. Organizator
powiadomi także Laureatów o wynikach Konkursu oraz przyznaniu Nagród indywidualnie,
przesyłając im wiadomość pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w Zgłoszeniu.
4. Nagrody w Konkursie wydaje Organizator. Odbiór Nagrody nastąpi w ustalonym z danym
Laureatem terminie poprzez wysłanie Nagrody przesyłką pocztową lub kurierska na adres
w Polsce wskazany przez danego Laureata.
5. W przypadku nie podjęcia przez Laureata Nagrody przez co rozumie się zwrot
do Organizatora jako adresata prawidłowo nadanej przesyłki z Nagrodą mimo podjęcia
próby jej doręczenia Laureatowi, prawo do Nagrody wygasa.
6. Podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie (10% wartości
Nagrody) pokrywa za Laureata Organizator zastrzegając sobie prawo wstrzymania się
z wydaniem Nagrody do czasu podania przez Laureata wszystkich danych potrzebnych
do dokonania odpowiedniego zgłoszenia do organów skarbowych.
7. Organizator zastrzega, że nagroda nie podlega zamianie na równowartość pieniężną.

§6
PRAWA DO PRAC KONKURSOWYCH
1. Uczestnik oświadcza, że zgłaszane przez niego odpowiedzi na Pytania Konkursowe
(„Prace Konkursowe”) stanowić będzie rezultat jego indywidualnej i oryginalnej
twórczości oraz że przysługiwać mu będą autorskie prawa majątkowe do Pracy
Konkursowej w całości oraz do jej poszczególnych elementów. W szczególności Uczestnik
oświadcza, że przysługujące mu prawa do Pracy Konkursowej nie będą w żaden sposób
ograniczone ani obciążone na rzecz osób trzecich, a ponadto oświadcza, że korzystanie
z tej pracy zgodnie z Regulaminem nie zagrozi ani nie naruszy niczyich praw, dóbr,
a także dobrych obyczajów ani tajemnicy chronionej prawem albo na podstawie
zobowiązania. W przypadku, gdy oświadczenie, o którym mowa powyżej okaże się

nieprawdziwe, Uczestnik zwolni z odpowiedzialności Organizatora oraz pokryje
ewentualne szkody, jakie poniósł Organizator w związku z roszczeniami osób trzecich.
2. Wraz ze zgłoszeniem Pracy Konkursowej Uczestnik udziela Organizatorowi Konkursu
licencji nieodpłatnej, niewyłącznej, na czas nieokreślony, z prawem udzielenia dalszej
sublicencji na korzystanie z Pracy Konkursowej na wszelkich znanych w chwili dokonania
Zgłoszenia polach eksploatacji, bez jakichkolwiek ograniczeń terytorialnych i ilościowych,
w tym wskazanych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
w szczególności: a) utrwalania jakąkolwiek techniką, jakimikolwiek środkami
i w jakiejkolwiek formie, w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie
magnetycznej, na dyskietce, płycie cd/dvd, cyfrowo, b) zwielokrotniania jakąkolwiek
techniką, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym m.in. drukiem, na kliszy
fotograficznej, na taśmie magnetycznej, na dyskietce, płycie cd/dvd, cyfrowo,
c) wprowadzania do obrotu, d) wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci
komputerowej i/lub multimedialnej, e) publicznego udostępniania i przesyłania Pracy
Konkursowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie
przez siebie wybranym, w szczególności na stronach www, w mailingach informacyjnych,
w social media Organizatora i Partnera Konkursu, w komunikacji mobilnej, internetowej
i prasowej, f) publicznego wykonania i/lub publicznego odtwarzania, g) wystawiania,
h) wyświetlania, i) tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek
innych zmian dla celów promocyjnych, informacyjnych i reklamowych Organizatora
oraz sponsorów i Partnerów Konkursu.
3. Uczestnik zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych do Pracy
Konkursowej, w tym prawa do oznaczania utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem,
sprawowania nadzoru autorskiego ani uprawnień związanych z ochroną praw osobistych.
Uczestnik zezwala na udostępnianie Pracy Konkursowej anonimowo.
4. Z chwilą wydania Laureatowi Nagrody, Laureat przenosi na Organizatora całość
autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych do Pracy Konkursowej oraz jej części
składowych, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, wraz z wyłącznym prawem
zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego. Przeniesienie praw autorskich
i praw pokrewnych następuje w zakresie wszystkich pól eksploatacji określonych w art.
50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności: a) utrwalania
jakąkolwiek techniką, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym m.in.
drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, na dyskietce, płycie cd/dvd,
cyfrowo, b) zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, jakimikolwiek środkami
i w jakiejkolwiek formie, w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie
magnetycznej, na dyskietce, płycie cd/dvd, cyfrowo, c) wprowadzania do obrotu,
d) wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej,
e) publicznego udostępniania Pracy Konkursowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć
do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępniania
w Internecie), f) publicznego wykonania i/lub publicznego odtwarzania, g) wystawiania,
h) wyświetlania, i) tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek
innych zmian j) użyczania i/lub najmu, k) dzierżawy, I) nadawania za pomocą wizji
i/lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stację naziemną, m) nadawania
za pośrednictwem satelity, n) równoczesnego i integralnego nadawania (reemitowania).
Nagroda wyczerpuje w całości wynagrodzenie należne z tytułu przeniesienia autorskich

praw majątkowych do Pracy Konkursowej na zasadach i w zakresie wskazanym
w Regulaminie.
5. Laureat zezwala na wykonywanie przez Organizatora autorskich praw zależnych
i przenosi na Organizatora prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich
do wszelkich opracowań Pracy Konkursowej (lub jej poszczególnych elementów),
tj. Organizator jest uprawniony do ingerowania w integralność Pracy Konkursowej przez
dokonywanie samodzielnie lub za pośrednictwem osób trzecich zmian, w tym dowolnych
zmian w treści lub formie, aktualizacji, poprawek, skrótów, przeróbek, aranżacji,
uzupełnień, zmiany układu lub struktury całości lub dowolnie wybranej części, łączenia
z innymi utworami lub wytworami niebędącymi utworami i do korzystania
i rozpowszechniania tak zmodyfikowanej Pracy Konkursowej i jej części składowych,
do korzystania z nich w dowolnej części, jak i w całości, jak również do zniszczenia Pracy
Konkursowej w całości, jak i w części.
6. Laureat zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych do Pracy
Konkursowej i jej części składowych, w szczególności zezwala na udostępnianie Pracy
Konkursowej i jej części składowych anonimowo.
§7
REKLAMACJE
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu mogą być zgłaszane
za na adres e-mail: firma@top-team.pl w terminie 14 dni od daty zakończenia Konkursu.
Reklamacje zgłoszone po upływie 14 dni od daty zakończenia Konkursu Organizator
pozostawia bez rozpoznania.
2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko oraz adres e-mail Uczestnika, jak również
wskazywać powód/powody reklamacji oraz ich dokładny opis..
3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia,
przed rozpatrzeniem reklamacji Organizator zwróci się do Uczestnika składającego
reklamację o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.
4. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania lub od dnia
otrzymania niezbędnych danych je uzupełniających. O rozpatrzeniu i wyniku rozpatrzenia
reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony poprzez wysłanie wiadomości e-mail.
5. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana wyłącznie na adres e-mail przypisany
do danego Uczestnika. Na wyraźne żądanie Uczestnika skierowane w treści wiadomości
zawierającej reklamację, Organizator może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez
składającego reklamację adres e-mail, który nie był pierwotni przypisany do Uczestnika.
6. Werdykt Jury w zakresie wyboru Laureatów nie podlega reklamacji. Reklamacje w tym
zakresie Organizator pozostawia bez rozpoznania.

§8
DANE OSOBOWE
1. Administratorem danych osobowych Uczestników („Dane”) w ramach Konkursu jest
Organizator.
2. Podanie przez Uczestnika Danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału
w Konkursie.
3. Dane przetwarzane będą w celu przeprowadzenia Konkursu, a w zakresie w jakim
dotyczą Laureata Konkursu również w celu wydania Nagrody i współpracy związanej
z realizacją Nagrody, w tym w celu zapłaty podatku dochodowego oraz złożenia
wymaganych deklaracji.
a. imienia i nazwiska Uczestnika,
b. adresu e-mail Uczestnika,
c. numeru telefonu Uczestnika,
d. daty urodzenia Uczestnika,
e. nazwy podmiotu, w którym jest zatrudniony a który jest klientem Organizatora
korzystającym z jego oprogramowania dostarczonego przez niego.
4. Na potrzeby wskazane powyżej przetwarzane będą następujące Dane Uczestników: imię,
nazwisko, data urodzenia, telefon, e-mail, nazwa podmiotu, w którym jest zatrudniony
a który jest klientem Organizatora korzystającym z jego oprogramowania dostarczonego
przez Organizatora, zaś w zakresie Laureata Konkursu również dane podatkowe.
5. Dane Uczestników przechowywane przez Organizatora przez okres 2 lat od dnia
ogłoszenia wyników Konkursu, zaś w zakresie, w jakim przetwarzane są na podstawie
zgody, do jej odwołania. Dane Laureatów będą przechowywane przez okres wymagany
przez prawo, w szczególności przez okres przedawnienia zobowiązań podatkowych.
6. Dane są chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować
odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
7. Organizator może udostępniać Dane innym podmiotom, wspierającym Organizatora
w prowadzeniu bieżącej działalności gospodarczej i przeprowadzeniu Konkursu, o ile jest
to niezbędne dla realizacji obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu,
w szczególności podwykonawcom, podmiotom świadczącym usługi kadrowo-księgowe,
marketingowe, szkoleniowe, dostawcom usług i narzędzi informatycznych, hostingowych,
bankom, podmiotom zapewniającym obsługę prawną, współpracownikom i pracownikom
Organizatora, a ponadto innym niezależnym podmiotom przetwarzającym dane
we własnym imieniu, takim jak Urząd Skarbowy, czy inne urzędy. Dane te mogą zostać
przekazane do państwa trzeciego, co może mieć miejsce w sytuacji, gdy podmiot ten
posiada siedzibę lub przetwarza Dane w państwie trzecim i wyłączenie w sytuacji,
gdy podmiot ten zapewnia pełne bezpieczeństwo danych osobowych i zgodność
z przepisami o ochronie danych osobowych.
8. Podstawą przetwarzania Danych związanego z przeprowadzeniem Konkursu jest
realizacja obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych osobowych
(art. 6 ust. 1 pkt c Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. (RODO)), realizacja uzasadnionego interesu administratora danych
polegającego na przeprowadzeniu Konkursu, wydaniu Nagród, podaniu informacji
o Laureatach, podejmowaniu czynności marketingowych celem rozpowszechnienia
informacji o Konkursie, a także osobach Laureatów Konkursu (art. 6 ust. 1 pkt f RODO),

a ponadto w zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych, w przypadku jej
udzielenia (art. 6 ust. 1 pkt. a RODO).
9. Uczestnikom przysługuje prawo do:
a. cofnięcia zgody na przetwarzanie Danych, w zakresie, w jakim Dane są
przetwarzane w oparciu o zgodę,
b. uzyskania informacji na temat przetwarzania Danych, w tym o kategoriach
przetwarzanych danych i ewentualnych odbiorcach danych,
c. żądania otrzymania kopii Danych,
d. żądania skorygowania nieprawidłowych Danych lub uzupełnienia niekompletnych
Danych,
e. żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Danych - przy czym żądanie
zostanie spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego
żądania,
f. żądania przeniesienia Danych – poprzez otrzymanie Danych od Organizatora
formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu,
g. złożenia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że Dane
są przetwarzane sprzecznie z prawem.
10. Administrator, w oparciu o zgromadzone Dane nie będzie podejmował decyzji w sposób
zautomatyzowany, w tym nie będzie dokonywał profilowania.
11. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem Danych powinny być
kierowane na adres: firma@top-team.pl.

§9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych Organizatora mają
charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego
Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa.
2. Naruszenie przez Uczestnika któregokolwiek z postanowień Regulaminu uprawnia
Organizatora do podjęcia decyzji o wykluczenia Uczestnika z Konkursu i/lub utracie przez
tego Uczestnika prawa do Nagrody.
3. W zakresie dozwolonym przez prawo Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany
Regulaminu, pod warunkiem, że nie naruszy to praw nabytych przez Uczestników.
O zmianie Regulaminu Organizator powiadomi na stronie internetowej: www.top-team.pl.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą
odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

