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REGULAMIN KONKURSU MIKOŁAJKOWEGO 

 

§ 1 ZASADY KONKURSU MIKOŁAJKOWEGO 

 

1. Organizatorem Konkursu Mikołajkowego (dalej: „Konkurs“) jest OEX Cursor S.A. z siedzibą w 

Warszawie, ul Równoległa 4a, 02-235 Warszawa. 

2. Konkurs jest skierowany do osób zatrudnionych w spółkach: OEX Cursor S.A., oraz Pro People 

Sp. z o.o.(dalej: Uczestnicy/Uczestnik). Przy czym przez zatrudnienie należy rozumieć 

zarówno stosunek pracy, jak i inny stosunek prawny, nawiązany na podstawie umowy 

cywilnoprawnej. 

3. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 

hazardowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r., poz. 888 z późn. zm.). 

4. Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie na adres e-mail: konkurs@cursor.pl co najmniej 

jednego zdjęcia w formacie jpg (maksymalnie 3 zdjęć) osoby zgłaszającej się do konkursu, w 

stylizacji ze świątecznym swetrem lub innym rodzajem ubioru. Stylizacja musi zawierać motywy 

związane ze Świętami Bożego Narodzenia i w charakterze tego święta.  

5. Termin przesyłania zgłoszeń upływa 9 grudnia 2022 r.  

6. W korespondencji e-mail zawierającej zdjęcia konkursowe (w treści wiadomości lub odrębnym 

załączonym do niej pliku), Uczestnik powinien dodatkowo złożyć oświadczenie o wyrażeniu 

zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, a w przypadku wygranej - dodatkowo odrębną 

zgodę na publikację zdjęcia (zawierającego wizerunek Uczestnika) na stronie internetowej 

spółki OEX Cursor S.A. w mediach społecznościowych na następujących profilach firmowych 

w portalu Facebook: https://www.facebook.com/CursorSA/, 

https://pl.linkedin.com/company/oexcursor, a także na łamach magazynu OEXpress, zgodnie 

ze wzorami wskazanymi w § 2 ust. 12 i 13 niniejszego Regulaminu. 

7. Osoby, które prześlą zdjęcia, ale nie wyrażą zgody na przetwarzanie danych osobowych 

(zgodnie ze wzorem wskazanym w § 2 ust. 12 Regulaminu), nie zostaną uwzględnione przy 

rozstrzyganiu Konkursu, a korespondencja e-mail zawierająca zdjęcia zostanie usunięta. 

8. Uczestnik Konkursu oświadcza, że zdjęcia zgłoszone w Konkursie stanowią przejaw jego 

własnej twórczej działalności oraz nie naruszają one jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym 

ich dóbr osobistych. W przypadku, gdyby zgłoszenie naruszało jakiekolwiek prawa osób 

trzecich, w tym autorskie prawa majątkowe i osobiste, dobra osobiste lub prawo do wizerunku, 
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Uczestnik zobowiąże się do zaspokojenia wszelkich roszczeń zgłoszonych przez osoby trzecie 

w związku z naruszeniem tych praw. 

9. Zwycięzców konkursu wybierze komisja konkursowa, w skład której wchodzą: Przemysław 

Bogdański, Katarzyna Brener, Karolina Tesarska. 

10. Komisja przyzna dwie (2) równorzędne nagrody główne w Konkursie, o których mowa w ust. 

15, jedną dla zwycięzcy wyłonionego spośród pracowników biura przy ulicy Równoległej 4a w 

Warszawie, a drugą dla zwycięzcy wyłonionego spośród Przedstawicieli Terenowych OEX 

Cursor S.A. 

11. Głównym kryterium wyboru zwycięzców będzie atrakcyjność i pomysłowość stylizacji oraz 

jakość przesłanego zdjęcia/zdjęć. 

12. Wyniki konkursu - za odrębną zgodą Uczestników, o treści zgodnej ze wzorem określonym            

w § 2 ust. 13 niniejszego Regulaminu – mogą zostać opublikowane na stronach internetowych 

OEX Cursor S.A. oraz na następujących profilach firmowych w portalu Facebook: 

https://www.facebook.com/CursorSA/, https://pl.linkedin.com/company/oexcursor, a także na 

łamach magazynu OEXpress. 

13. Organizator przyzna zwycięzcom Konkursu dodatkową kwotę, stanowiącą równowartość 

zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych (w wysokości 11,11% wartości 

nagrody), którą odprowadzi do właściwego urzędu skarbowego – zgodnie z obowiązującymi w 

tym zakresie przepisami prawa. Zwycięzca Konkursu wyraża zgodę na to, aby dodatkowa kwota 

pieniężna, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, nie została wpłacona na jego rzecz, lecz 

przeznaczona na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej nagrody w Konkursie. 

14. Nagrody główne, w postaci JAYS f-Five True Wirelesso wartości: 350,00 pln  brutto zostaną 

przesłane do zwycięzców konkursu do 31.01.2023 roku. 

 

§ 2 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator - OEX Cursor S.A. 

z siedzibą w Warszawie, ul. Równoległej 4a, 02-235 Warszawa (dalej: „Administrator”). 

2. W sprawach związanych z podanymi przez Uczestnika danymi osobowymi, Uczestnik może się 

kontaktować z powołanym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych Osobowych 

(IODO): e-mail: iodo@cursor.pl ; IODO OEX Cursor S.A., ul. Równoległa 4a, 02-235 Warszawa. 

3. Dane osobowe Uczestnika (tj. imię, nazwisko, adres e-mail, nazwa spółki, w której jest 

zatrudniony, wizerunek udostępniony w przesłanej/-ych fotografii/-ach) będą przetwarzane 

przez Administratora na poniższych podstawach prawnych, w celach: 
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a) przeprowadzenia Konkursu – na podstawie udzielonej przez Uczestnika zgody, według 

wzoru wskazanego w ust. 12 (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), 

b) ogłoszenia wyników Konkursu (poprzez ich opublikowanie na profilu firmowym OEX Cursor 

S.A. na portalu Facebook: https://www.facebook.com/CursorSA/, 

https://pl.linkedin.com/company/oexcursor, oraz na łamach magazynu OEXpress) - na 

podstawie udzielonej przez Uczestnika zgody, według wzoru wskazanego w ust. 13 (art. 6 

ust. 1 lit. a RODO), 

c) realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w zakresie prawa 

podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), 

d) związanych z dochodzeniem albo obroną ewentualnych roszczeń – co stanowi prawnie 

uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

4. Dane Uczestników mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów 

prawa (np. urząd skarbowy), oraz podmiotom, z którymi Administrator współpracuje w ramach 

realizacji Konkursu, w tym dokonania rozliczeń podatkowych. 

5. Ponadto dane osobowe Uczestnika będą udostępniane i przetwarzane przez zatrudnionych 

przy realizacji Konkursu pracowników/współpracowników/zleceniobiorców lub inne osoby 

stanowiące personel Administratora oraz wskazanych w ust. 4 podmiotów.  

6. Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane: 

a) przez okres trwania Konkursu albo do czasu cofnięcia zgody przez Uczestnika, 

b) przez czas niezbędny do realizacji ciążących na Administratorze obowiązków, wynikających 

z przepisów prawa podatkowego (w tym 5-letni obowiązek archiwizacyjny), 

c) do upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń, wynikających z udziału w 

Konkursie, 

7. Uczestnik ma prawo żądania od Administratora: dostępu do swoich danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych oraz prawo do ich przenoszenia. 

8. Uczestnikowi przysługuje prawo cofnięcia każdej ze zgód w dowolnym momencie (poprzez 

wysłanie do Administratora oświadczenia o cofnięciu zgody pocztą elektroniczną na adres 

kontakt@cursor.pl oraz jednocześnie adres: iodo@cursor.pl lub pocztą tradycyjną na adres 

wskazany w ust. 1 i 2. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.  

9. W przypadku uznania przez Uczestnika, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza 

przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do 

organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie 

lub opublikowania wyników Konkursu. 
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11. W oparciu o dane osobowe Uczestnika, Administrator nie będzie podejmował 

zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 

 

12. Wzór zgody, o której mowa w ust. 3 lit. a:  

 

Oświadczam, że zapoznałam/-em się z informacjami odnośnie ochrony danych osobowych 

zawartymi w Regulaminie Konkursu Mikołajkowego i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 

danych osobowych (tj. imię, nazwisko, nazwa spółki, w której jestem zatrudniony, adres e-mail 

oraz wizerunek udostępniony w załączonych zdjęciach konkursowych, przez OEX Cursor S.A. 

z siedzibą w Warszawie, w celu przeprowadzenia Konkursu. 

 

13. Wzór zgody, o której mowa w ust. 3 lit. b:  

 

W przypadku wygrania Konkursu, zgadzam się na opublikowanie mojego imienia i nazwiska, 

nazwy spółki, w której jestem zatrudniony oraz wizerunku udostępnionego w wykonanych 

zdjęciach, na stronach internetowych OEX Cursor S.A. oraz na następujących profilach 

firmowych w portalu Facebook:: https://www.facebook.com/CursorSA/,  

i https://pl.linkedin.com/company/oexcursor, a także na łamach magazynu OEXpress, celem 

ogłoszenia wyników Konkursu 

Jednocześnie zrzekam się wszelkich roszczeń z tytułu wykorzystania mojego wizerunku                             

w zakresie określonym w niniejszym oświadczeniu.  
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