
EY Academy of Business serdecznie zaprasza do udziału w konkursie z okazji Dnia Radcy Prawnego 
 
Dołącz do konkursu, odpowiedz na pytanie i wygraj voucher na szkolenie o wartości 2000 zł!  
 
Link do quizu konkursowego: https://globaleysurvey.ey.com/jfe/form/SV_0GmB7BWt2XVNjtI  

W razie problemów napisz na adres: academyofbusiness@pl.ey.com 

REGULAMIN Konkursu 

§1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

  

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej “Regulaminem”) określa warunki, na jakich odbywa się 
konkurs pod nazwą Dzień Radcy Prawnego (zwany dalej “Konkursem”). 

2. Konkurs organizowany jest 6 lipca 2022 roku. 
3. Konkurs odbywa się za pośrednictwem narzędzia Qualtrics Experience Management.  
4. Organizatorem Konkursu jest Ernst & Young spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Academy of Business sp. k. z siedzibą w Warszawie al. Armii Ludowej 26, wpisaną do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. 
Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 
0000530201, NIP 526-26-97-016, (zwaną dalej “Organizatorem”). 

5. Udział w Konkursie jest bezpłatny oraz dobrowolny. 
6. Konkurs jest organizowany na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. 
7. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, 

zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami Qualtrics Experience 
Management. Qualtrics Experience Management nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs. 
Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być 
kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora Qualtrics 
Experience Management.. Powyższe zwolnienie z odpowiedzialności nie wpływa na 
odpowiedzialność Organizatora wobec uczestnika konkursu w związku z jego udziałem w 
Konkursie. 

8. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator. 

  

§2 

 UCZESTNICY KONKURSU 

  

1. Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do 
czynności prawnych, która zamieszkuje na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i spełnia łącznie 
następujące warunki:  

a. podała prawdziwe imię, nazwisko oraz adres e-mail w quizie konkursowym; 
b. wyraża zgodę na udział w Konkursie; 
c. zapoznała i zaakceptowała niniejszy Regulamin, 
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2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, członkowie władz i przedstawiciele 
Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i 
prowadzeniu Konkursu, a także osoby współpracujące ze wskazanymi powyżej podmiotami w 
sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy, oraz członkowie ich najbliższych rodzin, 
tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi 
w stosunku przysposobienia. 

  

§3 

ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU 

  

1. Konkurs polega na udzieleniu odpowiedzi na pytanie o ilość odbytych godzin szkoleniowych 
w 2022 roku. 

2. Zwycięzcą Konkursu zostanie osoba, która odbyła największą ilość godzin szkoleniowych w 
2022 roku. 

3. Zwycięzca Konkursu zostanie ogłoszony na stronie academyofbusiness.pl oraz na profilach 
społecznościowych Organizatora - LinkedIn oraz Facebook dnia 11 lipca 2022 roku. 

4. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście. 

  

§4 

 NAGRODA W KONKURSIE 

  

1. W ramach Konkursu zostanie przekazana jedna nagroda – voucher na 2000 zł brutto do 
wykorzystania na szkolenia dla prawników w EY Academy of Business 
(https://www.academyofbusiness.pl/podkategorie-szkolen/prawnicy/). 

2. Voucher można wykorzystać na szkolenie odbywające się w okresie od 11 lipca 2022 roku do 
31 stycznia 2023 roku.  

3. Voucher nie obowiązuje programu mentoringowego Leading Lawyer. 
4. Nagroda w Konkursie zostanie przesłana zwycięzcy Konkursu na wskazany przez niego adres 

e-mail. 
5. Zwycięzca, który otrzymał nagrodę nie jest uprawniony do żądania wypłaty równowartości 

nagrody w gotówce bądź zamiany jej na inną nagrodę. 
6. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nagrody w 

Konkursie są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym 

  

§5 

ZASADY PRZYZNAWANIA I WYDAWANIA NAGRÓD 

  

https://www.academyofbusiness.pl/podkategorie-szkolen/prawnicy/


1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez Organizatora, na podstawie:  
a. tego, czy spełnili warunki Regulaminu; 
b. największej ilości odbytych godzin szkoleniowych w 2022 roku. 

2. Ze zwycięzcami Konkursu Organizator będzie kontaktował się za pomocą poczty e-mail. 
Adresy e-mail zwycięzców powinny zawierać imię i nazwisko zwycięzcy w celu ustalenia przez 
Organizatora spełnienia warunku określonego w  § 2 ust. 1 lit. e. Jeśli adresy e-mail 
zwycięzców nie posiadają w sobie imienia i nazwiska zwycięzcy, zwycięzca zobowiązany jest 
do wskazania w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia przez Organizatora braku możliwości 
weryfikacji zwycięzców, adresu e-mail, którego zwycięzca użył w celu zapisania się na 
newsletter Organizatora. 

3. Jeżeli Organizatorowi nie uda się skontaktować ze zwycięzcą w sposób opisany w ust. 2 lub 
nie będzie w stanie zweryfikować danych zwycięzcy, jego prawo do nagrody przepada. 

4. Wysyłającym i wydającym nagrodę w Konkursie jest Organizator. 

  

§6 

OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW 

  

1. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. 
2. Wszelkie naruszenia Regulaminu Konkursu mogą skutkować wykluczeniem uczestnika 

Konkursu z udziału w nim. 
3. Niedopuszczalne jest podejmowanie przez Uczestników działań sprzecznych z prawem, z 

zasadami współżycia społecznego, uznanych powszechnie za naganne moralnie albo 
społecznie niewłaściwe. 

4. Po ukończonej rywalizacji zwycięzca jest zobowiązany do przedstawienia, na żądanie 
Organizatora, szczegółowego wykazu odbytych szkoleń w 2022 roku wraz z certyfikatami, w 
przypadkach, gdzie takie występują. W przypadku wątpliwości, udowodnienie ilości odbytych 
godzin szkoleniowych spoczywa na Uczestniku. 

  

§7 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

  

1. Organizator ma prawo wykluczenia Uczestnika Konkursu w przypadku:  
a. podania nieprawdziwego imienia i nazwiska oraz adresu e-mail w quizie, 
b. udziału w Konkursie przy pomocy kilku adresów e-mail. 

2. Wykluczenie z Konkursu z przyczyn wskazanych powyżej jest równoznaczne z utratą prawa 
do nagrody. 

3. Zwycięzca jest uprawniony do zrzeczenia się nagrody. W przypadku zrzeczenia się nagrody, 
nagroda przepada bez prawa do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od Organizatora. W 
takim przypadku Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania nagrody innemu 
Uczestnikowi Konkursu. 



  

§8 

REKLAMACJE 

  

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane drogą elektroniczną na adres: 
academyofbusiness@pl.ey.com z dopiskiem “Konkurs Dzień Radcy Prawnego EY Academy of 
Business Reklamacja”. 

2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, numer telefonu, dokładny opis sytuacji i 
powód złożenia reklamacji. 

3. Organizator rozpatrzy reklamację i powiadomi o jej rozwiązaniu osobę składającą reklamację 
drogą elektroniczną na adres korespondencyjny w terminie 21 dni od dnia jej otrzymania. 

  

§9 

DANE OSOBOWE I PRAWA AUTORSKIE 

1. Uczestnik wyraża zgodę wobec Organizatora na przetwarzanie danych osobowych podanych 
w quizie na platformie Qualtrics Experience Management w celu aktywnego udziału w 
Konkursie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. 
3. Odbiorcą danych osobowych są pracownicy i współpracownicy oraz podmioty wspomagające 

Organizatora w jego biznesowej działalności. 
4. Dane osobowe Uczestników biorących udział w Konkursie będą przechowywane w celu 

przeprowadzenia Konkursu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych, jest artykuł 
6 ust. 1 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 (RODO). 

5. Przetwarzane kategorie danych osobowych Uczestników to dane osobowe, które pochodzą 
bezpośrednio od Uczestnika. 

6. Dane osobowe przechowywane i przetwarzane będą do czasu zgłoszenia przez Uczestnika 
żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, a także żądania ich przeniesienia. 

7. Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania lub ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a 
także prawo do przenoszenia danych. 

8. Dane osobowe przekazane Organizatorowi podawane są mu dobrowolnie. Podanie przez 
Uczestnika danych osobowych jest warunkiem udziału w Konkursie, brak podania tych 
danych uniemożliwi Uczestnikowi udział w Konkursie. 

9. Usługobiorca ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania 
danych osobowych. 

10. Kontakt do inspektora danych osobowych: 

kontaktdaneosoboweEYPolska@pl.ey.com. 
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§10 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

  

1. Treść niniejszego Regulaminu będzie dostępna dla wszystkich zainteresowanych uczestników 
Konkursu na stronie academyofbusiness.pl 

2. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu oraz prawo do odwołania 
Konkursu w każdym czasie przy jednoczesnym poinformowaniu uczestników o tego rodzaju 
zmianach. 

3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez Organizatora. 
Wszelkie decyzje Organizatora będą wiążące i ostateczne. 

4. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19.11.2009 r. o grach 
hazardowych. 

5. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. Zgłoszenie się 
do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Organizator zastrzega 
sobie prawo do dokonywania wiążącej wykładni przepisów niniejszego Regulaminu. 

6. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają 
przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 


