Regulamin konkursu

Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest Ernst & Young spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Academy of Business sp. k. z siedzibą w Warszawie, al. Armii Ludowej 26, NIP 5262697016
2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

Warunki uczestnictwa
1. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie.
2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy spółek z Grupy EY Polska oraz pracownicy Związku
Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL)
3. Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie do 17 września 2021 odpowiedzi na pytanie
konkursowe, na adres konkurs@academyofbusiness.pl. Pytanie konkursowe zostanie
opublikowane w aplikacji ABSL Summit oraz dostępne będzie na stoisku EY Academy of Business
podczas trwania wydarzenia ABSL Summit.
4. Konkurs trwa od 14 września 2021, od godziny 8.00 do 17 września 2021, do godziny 17.00.
5. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej EY Academy of Business pod
adresem www.academyofbusiness.pl w środę 22 września 2021.
Zadanie konkursowe
1. Zadanie konkursowe polega na przesłaniu do 17 września 2021 swojej opinii na temat „Wskaż,
możliwe Twoim zdaniem kierunki rozwoju automatyzacji i robotyzacji w organizacjach.”, na adres
konkurs@academyofbusiness.pl.
2. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną propozycję odpowiedzi.
3. W konkursie zostanie wyłonionych 3 zwycięzców.
4. Najciekawsze, najlepsze, najbardziej wizjonerskie opinie zostaną wybrane przez trenera EY
Academy of Business Bartłomieja Brosowskiego na podstawie jego subiektywnej oceny i, jako
eksperta, na podstawie jego znajomości tematu.
5. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za
pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres mailowy użyty do przesłania odpowiedzi
na pytanie konkursowe. Dodatkowo, nazwiska zwycięzców zostaną opublikowane na stronie
internetowej www.academyofbusiness.pl oraz w kanałach social media EY.

Nagroda
1. Nagrodą w konkursie jest udział w jednym ze szkoleń EY Academy of Business – do wyboru z
następujących trzech: (1) Zarządzanie efektywnością procesów w SSC/BPO (2) Robotyzacja
procesów w SSC/BPO (3) Transition Manager.

2. Zwycięzcy otrzymają voucher na bezpłatny udział w szkoleniu w formie elektronicznej (załącznik
pdf w wiadomości e-mail).
3. Zwycięzca może wykorzystać voucher na jedno z wymienionych niżej szkoleń w określonych niżej
terminach:
 Zarządzanie efektywnością procesów w SSC/BPO w terminie 7-8.10.2021
 Robotyzacja procesów w SSC/BPO w terminie 29.10.2021
 Transition manager w terminie 11-12.10.2021
4. Niewykorzystany we wskazanych terminach szkoleń voucher traci ważność.
5. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy (imię i nazwisko) na stronie internetowej oraz w
swoich kanałach social media.
6. Zwycięzca nie może zbyć vouchera, jak również przekazać go nieodpłatnie inne osobie.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn
leżących po stronie Uczestnika. W takim wypadku nagroda przepada.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez Uczestnika, a
w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie Uczestnika i
poinformowanie o przyznaniu Nagrody.
9. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia konkursu
prosimy zgłaszać mailowo na adres: konkurs@academyofbusiness.pl.
10. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji. W tytule
wiadomości prosimy dodać opis „Konkurs podczas wydarzenia ABSL SUMMIT”.
11. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia.

Obowiązek informacyjny
1. Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Ernst & Young
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Academy of Business sp. k. z siedzibą w Warszawie, ul.
Al. Armii Ludowej 26. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy
kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail:
kontaktdaneosoboweEYPolska@pl.ey.com
2. Dane osobowe Uczestników konkursu przetwarzane są przez Organizatora zgodnie z
uzasadnionych interesem prawnym Organizatora, którym jest przeprowadzenie konkursu, w
tym wydanie Nagród i ogłoszenia informacji o zwycięzcy.
3. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych można znaleźć pod linkiem
https://www.ey.com/pl_pl/privacy-statement.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja
o zmianach będzie zamieszczona na stronie www.academyofbusiness.pl.
5. Biorąc udział w konkursie, uczestnik zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

