REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZY ESEJ PRAWNICZY

Na skróty:
Dzięki temu konkursowi możesz wygrać płatną 3-miesięczną praktykę w Departamencie Prawnym w Banku
Zachodni WBK S.A. (płatną 2.000 zł miesięcznie) oraz dodatkowo zgarnąć jednorazową nagrodę w kwocie
2.000,00 zł! Wyróżnimy też dwie kolejne osoby, które otrzymają po 500,00 zł!
Wystarczy przystąpić do konkursu i napisać esej o tematyce prawniczej z zakresu prawa bankowego,
handlowego, cywilnego lub pracy.

1. Informacje ogólne
1.
2.

3.
4.

Niniejszy regulamin („regulamin“) określa warunki, na jakich odbywa się konkurs na najlepszy esej prawniczy
(„konkurs”).
Organizatorem konkursu są:
Bank Zachodni WBK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, Rynek 9/11, 50-950 Wrocław, wpisany do
Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla WrocławiaFabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723, NIP
896005673, REGON 930041341, kapitał zakładowy i wpłacony 993 334 810 zł ( „bank”).
oraz
Litwiński Łoś i Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych z siedzibą w Warszawie, ul. Kazimierzowska
46/48 lok. 4, 02-546 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000267894, NIP: 5222832778, REGON: 140781492 („kancelaria“),
zwani dalej łącznie jako „organizator“.
Przedmiotem konkursu jest wyłonienie najlepszego eseju prawniczego o tematyce z zakresu prawa
bankowego lub handlowego lub cywilnego lub pracy. („praca konkursowa“).
Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Czas konkursu
Prace Konkursowe należy składać od 28 maja 2018 r. do 30 czerwca 2018 r. włącznie
3. Uczestnik konkursu
1. Uczestnikiem konkursu może być pełnoletnia osoba ficzyczna, która posiada pełną zdolność do czynności
prawnych oraz spełni łącznie poniższe warunki:
1) Jest :
a) studentem 4 albo 5 roku jednolitych magisterskich studiów na kierunku prawo, na jednej z
następujących uczelniach:
 Uniwersytet Warszawski,
 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
 Uczelnia Łazarskiego,
 SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny,
 Akademia Leona Koźmińskiego
 Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji,
 Społeczna Akademia Nauk Warszawa,
 Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie,
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 Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
albo
b) jest aplikantem pierwszego roku aplikacji radcowskiej albo adwokackiej w Warszawie.
(wpisanym na listę aplikantów radcowskich w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie lub
odpowiednio na listę aplikantów adwokackich w Izbie Adwokackiej w Warszawie).
2) W okresie trwania konkursu wypełni i wyśle formularz konkursowy na adres http://www.konkurs.glcl.pl/ w tym
za pośrednictwem tego formularza złoży i wyśle pracę konkursową, zgodnie postanowieniami ust. 9
regulaminu.
3) Posiada autorskie prawa majątkowe do pracy konkursowej, która stanowi w całości utwór oryginalny, została
stworzona bez udziału osób trzecich i nie jest obciążona prawami osób trzecich.
2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy organizatora. Pracownikiem w rozumieniu regulaminu jest
zarówno osoba zatrudniona przez organizatora na podstawie umowy o pracę, jak i osoba współpracująca z
organizatorem na podstawie umowy cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie umowy o dzieło oraz umowy
zlecenia).

4. Zasady konkursu
1. Zgłoszone do konkursu prace konkursowe muszą spełniać warunki wskazane w ust. 9 pkt 2 regulaminu.
2. Prace konkursowe zgłoszone po terminie lub niespełniające warunków regulaminu nie wezmą udziału w
konkursie.
3. Uczestnik może dokonać maksymalnie jednego zgłoszenia pracy konkursowej. W przypadku dokonania większej
liczby zgłoszeń prac konkursowych, Organizator weźmie pod uwagę tylko pierwsze zgłoszenie pracy
konkursowej.
4. Organizator powołuje jury konkursu („jury"), którego zadaniem jest nadzór nad prawidłowym przebiegiem
konkursu oraz wyłonienie zwycięzców, składające się z 4 osób, to jest z 2 przedstawicieli banku i 2 przedsatwicieli
kancelarii.
5. Podczas oceny prac konkursowych pod uwagę będą brane następujące kryteria: wartość merytoryczna,
oryginalność ujęcia tematu, styl i język.
6. Jury podejmie decyzję o przyznaniu nagród w konkursie zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej
połowy członków jury. W przypadku równości głosów, decyduje głos przewodniczącego jury, który zostanie
wybrany przez członków jury spośród jego grona.
7. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie kancelarii (http://www.konkurs.glcl.pl/)przez podanie:
imienia, pierwszej litery nazwiska zwycięzców, nazwy uczelni/aplikacji oraz przesłane na adres e-mail
zwycięzców podany w formularzu konkursowym, do końca lipca 2018 r.
8. Prace konkursowe przesłane przez uczestników konkursu nie podlegają zwrotowi.
9. Niedopuszczalne jest zamieszczanie przez Uczestników treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych,
propagujących przemoc, nienawiść, naruszających normy moralne lub dobre obyczaje. W przypadku
zamieszczenia przez Uczestników wyżej wskazanych treści Praca konkursowa Uczestnika nie zostanie
dopuszczone do udziału w Konkursie.

5. Nagrody
W konkursie zostaną przyznane następujące nagrody:
1. Jedna nagroda główna, która zostanie przyznana autorowi najlepszej pracy konkursowej i obejmuje:
 trzymiesięczna, płatna praktyka absolwencka (2.000 zł miesięcznie) w banku na warunkach określonych
pomiędzy zwycięzcą konkursu a bankiem w drodze odrębnych ustaleń (przy czym tygodniowy wymiar praktyki
absolwenckiej wyniesie minimum 20 godzin) oraz
 nagrodę pieniężną w wysokości 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100).
2. Dwie nagrody dodatkowe o wartości 500 zł (słownie: pięćset złotych).
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3. Nagroda główna zostanie przyznana autorowi najlepszej pracy konkursowej, natomiast nagrody dodatkowe
zostaną przyznane autorom prac konkursowych, które w dalszej kolejności spełniły w najwyższym stopniu
kryteria oceny prac konkursowych.
4. Termin rozpoczęcia praktyki absolwenckiej - od września 2018 r. do grudnia 2018 r., chyba że bank oraz
zwycięzca ustalą inaczej.
5. Nagroda pieniężna w wysokości 2.000 zł zostanie przekazana zwycięzcy najpóźniej do 31 sierpnia 2018 r. na
rachunek bankowy zwycięzcy, wskazany przez zwycięzcę podczas kontaktu z bankiem.
6. Nagroda dodatkowa zostanie przekazana zwycięzcy najpóźniej do 31 sierpnia 2018 r. na rachunek bankowy
zwycięzcy, wskazany prze zwycięzcę podczas kontaktu z bankiem.
7. Sponsorem nagród jest w zakresie praktyki absolwenckiej oraz nagród pieniężnych – bank.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z błędnego podania przez zwycięzcę
danych, koniecznych do przekazania nagrody.
9. Za nagrodę w postaci praktyki absolwenckiej nie przysługuje zwycięzcy ekwiwalent pieniężny.
10. Zwycięzca nie może żądać zamiany nagrody na inną nagrodę ani przenieść prawa do nagrody na osobę trzecią.
11. Jeżeli zwycięzca nagrody głównej nie może przyjąć części tej nagrody w postaci praktyki absolwenckiej,
traci on prawo do całej nagrody głównej.
12. W przypadku wskazanym w pkt 11 organizator ma prawo przyznać nagrodę główną zwycięzcy nagrody
dodatkowej, którego pracę konkursową uzna za najlepszą zgodnie z kryteriami oceny wskazanymi w regulaminie.
Nagroda dodatkowa w takim przypadku nie przepada.
13. Nagrody w konkursie są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68
ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2016r., poz. 2032 z późn.zm.)

6. Prawa autorskie
1. Praca konkursowa zwycięzcy konkursu stanowi utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.
2. Zwycięzca posiada autorskie prawa majątkowe do pracy konkursowej i upoważnia organizatora do korzystania z
tych praw w zakresie niezbędnym do jej publikacji lub innego rozpowszechniania oraz dokonywania jej opracowania
w stopniu, jaki organizator uzna za stosowne („Licencja”). Licencja udzielona jest bez ograniczeń czasowych i
terytorialnych, na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w
tym w szczególności na następujących polach eksploatacji:
a. wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej, w tym do baz danych i platform
komunikacyjnych,
b. rozpowszechnianie i wykorzystywanie na stronach internetowych oraz we wszelkich materiałach
promocyjnych i reklamowych, bez względu na sposób ich zwielokrotniania i wprowadzania do obrotu,
c. prawo do korzystania z pracy konkursowej w całości lub w części oraz łączenia jej z innymi dziełami,
opracowania przez dodanie elementów, uaktualnianie, modyfikację, tłumaczenie na różne języki, zmianę
barw, okładek, wielkości i treści całości lub ich części,
d. tworzenie kompilacji,
e. publiczne odtwarzanie, wystawianie, wyświetlanie,
f. prawo do wykorzystywania pracy konkursowej w całości lub we fragmentach do celów reklamowych lub
promocyjnych w kraju i za granicą.
3.

Zwycięzca wyraża zgodę na dokonywanie dowolnych i wielokrotnych opracowań, zmian i modyfikacji pracy
konkursowej oraz jej części oraz upoważnia organizatora do korzystania i rozpowszechniania opracowań, zmian i
modyfikacji w zakresie pól eksploatacji wskazanych powyżej bez konieczności uzyskania odrębnej zgody
zwycięzcy i wynagrodzenia.
4. Organizator nie będzie ponosił odpowiedzialności za spory wynikłe z tytułu praw autorskich, w szczególności w
przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami z tytułu naruszenia praw osób trzecich. Zwycięzca
pokryje wszelkie koszty związane z roszczeniami takich osób.
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7. Reklamacje
1.

Uczestnik może złożyć reklamację:
a) ustnie: osobiście lub telefonicznie w kancelarii;
b) pisemnie: przesyłką pocztową na adres siedziby kancelarii;
c) w formie elektronicznej: poprzez wysłanie wiadomoścu na adres kancelarii.

2.
3.

Odpowiednie adresy oraz numery telefonów wskazane są na stronie internetowej kancelarii.
Odpowiedź na reklamację, w zależności od charakteru sprawy oraz wyboru uczestnika, zostanie udzielona
przez organizatora listownie lub poprzez skrzynkę elektroniczną, bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w
terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. W szczególnie skomplikowanych przypadkach
uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni, termin ten może zostać
wydłużony maksymalnie do 60 dni, po uprzednim wyjaśnieniu uczestnikowi przyczyn opóźnienia i wskazania
okoliczności wymagających dodatkowego ustalenia.

8. Informacje dodatkowe
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Niniejszy regulamin promocji będzie dostępny stronie internetowej kancelarii http://www.konkurs.glcl.pl/
Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Bank Zachodni WBK S.A. oraz Kancelaria
(dalej jako „Administrator“). Administrator będzie przetwarzał dane osobowe uczestników w celu realizacji
konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagród. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania
danych osobowych znajdują się w Polityce przetwarzania danych w związku z konkursem dostępnej na
http://www.konkurs.glcl.pl/
Organizator jest odpowiedzialny za prowadzenie promocji i jej prawidłowy przebieg.
Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia okresu trwania konkursu.
Właściwym dla banku organem nadzoru jest Komisja Nadzoru Finansowego.
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (dalej jako: „RODO”)
stosowanego od 25 maja 2018 r. informujemy Państwa o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Państwa dane
osobowe (dalej jako: „dane”), a także o przysługujących Państwu prawach związanych z ochroną danych.

Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych i z kim można się skontaktować?
Administratorem Państwa danych jest Bank Zachodni WBK S.A., z którym można się skontaktować:
 pisemnie, kierując korespondencję pod adresem: Bank Zachodni WBK S.A. ul. Robotnicza 11, 53-607
Wrocław,
 e-mailowo, pod adresem: kontakt@bzwbk.pl.
Bank wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pisemnie, kierując korespondencję
pod adresem: Bank Zachodni WBK S.A. ul. Robotnicza 11, ul. 53-607 Wrocław, z dopiskiem: „Inspektor ochrony
danych” oraz e-mailowo, pod adresem: iod@bzwbk.pl.
oraz
Litwiński Łoś i Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych, z którym można się skontaktować:
 pisemnie, kierując korespondencję pod adresem: ul. Kazimierzowska 46/48 lok. 4, 02-546 Warszawa
 mailowo, pod adresem: kancelaria@glcl.pl

Dlaczego, po co i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Państwa dane?
Przetwarzamy Państwa dane zgodnie z postanowieniami RODO i polskimi przepisami w zakresie ochrony danych.
Robimy to, ponieważ wypełniamy:
 zobowiązania wynikające z umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO), w przypadku zawarcia z Bankiem umowy o
praktykę absolwencką,
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Istotne jest, że:


przetwarzamy dane na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO), udzielonej w celu realizacji konkursu.

Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania danych do czasu wycofania zgody, jednakże jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w
konkursie.
Komu możemy przekazywać dane?
Dane mogą być udostępniane innym odbiorcom w celu wykonania umowy z Państwem, w celu wykonania
ciążącego na Banku obowiązku prawnego, w oparciu o Państwa zgodę lub dla celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów administratora lub strony trzeciej.
Odbiorcami mogą być w szczególności: upoważnieni pracownicy Banku, podmioty z Grupy BZ WBK oraz Grupy
Santander.

Czy Państwa dane zostaną przesłane do państwa trzeciego (poza Unię Europejską)?
Państwa dane nie będą przekazywane do odbiorców w krajach spoza Unii Europejskiej.
Jak długo będą przetwarzane (przechowywane) Państwa dane?







Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt
„Dlaczego, po co i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Państwa dane“ tj.:
w zakresie rozstrzygnięcia konkursu na najlepszy esej prawniczy – do czasu zakończenia konkursu, a po tym czasie
przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń;
w zakresie realizacji zawartej z Bankiem umowy na praktykę absolwencką– do czasu zakończenia jej realizacji, a po
tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń;
w zakresie wypełniania zobowiązań prawnych ciążących na Banku w związku z prowadzeniem działalności i
realizacją zawartych umów – do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Bank;
w zakresie przetwarzania realizowanego w oparciu o zgodę niezwłocznie po zgłoszeniu przez Państwo żądania
usunięcia danych;
do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Banku lub Kancelarii stanowiących podstawę tego
przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują
prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych.

Jakie prawa przysługują Państwu, aby dane były odpowiednio chronione?
Mają Państwo prawo:
żądać dostępu do swoich danych, a także żądać ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzanie lub ich
usunięcia;
 wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych w zakresie, jakiego
dotyczy ta zgoda, z tym zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 żądać przeniesienia dostarczonych Bankowi lub Kancelarii przez Państwo danych przetwarzanych w celu zawarcia
i wykonywania umowy lub przetwarzanych na podstawie zgody. Przeniesienie polega na otrzymaniu od Banku lub
Kancelarii Państwa danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu
maszynowego oraz prawie do przesłania ich innemu administratorowi danych, o ile jest to technicznie możliwe.
Uprawnienie nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Banku lub Kancelarii;
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wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Rzeczpospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, jeśli Państwo uznają, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy RODO.

Bank lub Kancelaria realizując Państwa prawa może zażądać dodatkowych informacji niezbędnych do
potwierdzenia tożsamości.
Czy mają Państwo obowiązek dostarczyć dane?
W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych następuje w celu zawarcia i realizacji konkursu lub umowy z
Bankiem, podanie przez Państwa danych jest warunkiem przystąpienia do konkursu lub zawarcia umowy na
praktyki absolwenckie. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do przystąpienia do
konkursu i zawarcia oraz realizacji umowy z Bankiem.
Skąd pozyskujemy Państwa dane i jakie są ich kategorie?
Wszystkie dane osobowe przetwarzane przez Bank lub Kancelarię pochodzą bezpośrednio od uczestników konkursu.

9. Słowniczek
1. formularz konkursowy: zawierający następujące pola: imię, nazwisko, PESEL, numer telefonu, adres email, nazwa uczelni/ aplikacji, rok studiów/aplikacji, praca konkursowa, akceptację warunków regulaminu
oraz wyrażenie zgody:

na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora w celach realizacji konkursu, wyłonienia
zwycięzcy i przyznania nagród,

na przesyłanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

na kontakt telefoniczny do celów związanych z realizacją konkursu.
Wiążące są dane podane podczas pierwszej rejestracji dla danego numeru PESEL.
2. esej/praca konkursowa: rozprawa naukowa prezentująca punkt widzenia autora, spełniająca następujące
warunki:
-

przyjmowane będą prace o objętości maksymalnie do 12.000 znaków (liczone bez spacji),
język pracy: polski,
liczba autorów: jeden,
forma: pisemna,
format pracy: pdf
zgodność z tematem – prawo bankowe, handlowe, cywilne, pracy.

10. Postanowienia końcowe
W sprawach nieregulowanych w niniejszym regulaminie promocji będą miały zastosowanie powszechnie
obowiązujące przepisy prawa.

