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REGULAMIN KONKURSU „ARIADNA IMPRESIV 2019” 

ORGANIZOWANEGO PRZEZ OGÓLNOPOLSKI PANEL 

BADACZY SP. Z O.O. 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem konkursu pod nazwą: „ARIADNA IMPRESIV 2019” („Konkurs”) i wyłącznym fundatorem nagrody w 

Konkursie jest Ogólnopolski Panel Badawczy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Podbipięty 57, 02-732 

Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000463184, posiadająca nr NIP 5213649224 i nr REGON 

14668615 („Organizator”). 

2. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i zostanie przeprowadzony podczas obywającej się w dniach 16-18 

maja 2019 r. w Konstancinie-Jeziornie k. Warszawy dorocznej ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „Psychologia 

Ekonomiczna” („Konferencja”). Organizatorami Konferencji są: Akademickie Stowarzyszenie Psychologii Ekonomicznej z 

siedzibą w Warszawie („Organizatorzy Konferencji”). 

3. Wzięcie udziału w Konkursie jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu („Regulamin”). 

4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jednolity: Dz.U. z 

2017 r., poz. 165, z późn. zm.), albowiem jego wyniki nie zależą od przypadku. 

II. UCZESTNICY KONKURSU 

1. W Konkursie mogą wziąć udział uczestnicy i goście Konferencji („Uczestnicy”). 

2. W Konkursie nie mogą brać udziału: 

1) członkowie władz Organizatora; 

2) pracownicy Organizatora i osoby współpracujące z nim na podstawie umów cywilnoprawnych; 

3) członkowie najbliższej rodziny osób wymienionych w pkt II.2.1) i II.2.2) powyżej. 

III. ZADANIE KONKURSOWE 

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wykonanie zadania konkursowego polegającego na przedstawieniu podczas 

trwania Konferencji prezentacji dotyczącej projektu badawczego (wystąpienie naukowe). 

2. Do Konkursu nie zostaną dopuszczone rozwiązania zadania konkursowego, które: 

1) naruszają prawo obowiązujące w Polsce lub prawa osób trzecich; 

2) są reklamą lub antyreklamą produktu lub marki; 

3) naruszają inne postanowienia zawarte w Regulaminie. 

IV. NAGRODY 

1. W Konkursie zostanie przyznana tylko jedna nagroda. 

2. Nagrodą w Konkursie jest nagroda rzeczowa w postaci vouchera na realizację badań na panelu badawczym ARIADNA, 

stanowiącym własność Organizatora, o wartości 2.000,00 PLN (dwa tysiące złotych) brutto (w tym 23% VAT) (250 osób 

badanych, pomiar do 10 minut, dowolna próba) („Nagroda”). 

3. Nagroda rzeczowa powinna zostać wykorzystana najpóźniej do 31.12.2019 r., pod rygorem wygaśnięcia prawa do Nagrody. 

4. Nagrody nie można zamienić na inną nagrodę, w szczególności nagroda nie podlega zamianie na ekwiwalent pieniężny. 

V. PRZYZNANIE NAGRODY 

1. Zwycięzcę Konkursu wyłoni jury konkursowe, w skład którego wchodzą wszyscy członkowie Akademickiego Stowarzyszenia 

Psychologii Ekonomicznej z siedzibą w Warszawie obecni podczas Konferencji. 

2. Każdy z członków jury konkursowego, oceniając rozwiązania zadania konkursowego, ma prawo zagłosować tylko na jedno 

rozwiązanie zadania konkursowego. 

3. Zwycięzcą Konkursu zostanie Uczestnik, który zdobędzie największą liczbę głosów. W razie równej liczby głosów o 

przyznaniu Nagrody decyduje przewodniczący jury konkursowego, którym jest Prezes Zarządu Akademickiego 

Stowarzyszenia Psychologii Ekonomicznej z siedzibą w Warszawie. Kryteria oceny stosowane przez jury są subiektywne i nie 

są weryfikowane. 

4. Z przebiegu obrad jury zostanie sporządzony protokół, podpisany przez przewodniczącego jury, w którym wskazany zostanie 

zwycięzca Konkursu. 
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5. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone publicznie w ostatnim dniu Konferencji. 

VI. DANE OSOBOWE 

1. Dane zwycięzcy Konkursu, o ile stanowią dane osobowe w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 922,  z późn. zm.), są przekazywane Organizatorowi 

wyłącznie w celu określonym w Regulaminie i podlegają ochronie przewidzianej w/wym ustawą. 

2. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Administrator przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z 

obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą, o której mowa w pkt VI.1 powyżej. Dane osobowe są 

przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę 

przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym 

rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji 

przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i 

systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024). Dostęp do bazy mają jedynie 

osoby posiadające upoważnienia nadane przez administratora. 

3. Organizator zastosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych odpowiednie do zagrożeń 

oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpieczy dane przed ich udostępnieniem osobom 

nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa oraz zmianą, 

utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

4. Uczestnik przez wzięcie udziału w Konkursie jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu 

określonym w Regulaminie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia otrzymanie 

nagrody w Konkursie. 

5. Uczestnicy mają prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego 

wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe albo są już zbędne do 

realizacji celu, dla którego zostały zebrane. 

6. Dane osobowe Uczestników zostaną usunięte przez Organizatora niezwłocznie po ogłoszeniu wyników Konkursu. 

7. Zgodnie z przepisem art. 2 ust. 3 ustawy, o której mowa w pkt VI.1 powyżej, Organizator nie ma obowiązku zgłaszania zbioru 

danych osobowych Uczestników do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych. 

VII. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA 

Uczestnik, przekazując Organizatorowi rozwiązanie zadania konkursowego, oświadcza, że jest wyłącznym jego autorem, tj. 

wyłącznym autorem prezentacji, i przekazanie rozwiązania zadania konkursowego Organizatorowi nie narusza praw żadnej osoby 

trzeciej. 

Prawa autorskie do rozwiązania zadania konkursowego pozostają własnością Uczestników. 

VIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ UCZESTNIKÓW I ORGANIZATORA 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niemożności wykorzystania Nagrody z przyczyn leżących po stronie 

zwycięzcy Konkursu. 

2. Uczestnik jest odpowiedzialny za treść rozwiązania zadania konkursowego, przekazanego Organizatorowi i tym zakresie 

zwalnia Organizatora z jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec osób trzecich, których prawa zostały naruszone przez 

publikację rozwiązania zadania konkursowego. 

3. Naruszenie postanowień Regulaminu przez Uczestnika bądź podanie nieprawdziwych danych będzie oznaczało jego 

wykluczenie z udziału w Konkursie. 

IX.REKLAMACJE 

1. Reklamacje dotyczące organizacji Konkursu powinny być wysyłane na adres siedziby Organizatora w formie pisemnej, bądź 

pocztą elektroniczną na adres: ariadna@panelariadna.com.pl. W treści reklamacji należy wskazać przyczynę reklamacji wraz 

ze zwięzłym opisem zaistniałego zdarzenia oraz wskazać dane adresowe umożliwiające przesłanie odpowiedzi na reklamację. 

2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora na podstawie Regulaminu, w ciągu 14 (czternastu) dni od ich otrzymania. 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1990 r. o podatku dochodowym od osób 

fizycznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 200, z późn. zm.) wolna od podatku dochodowego jest wartość wygranych w 

konkursach z dziedziny nauki, jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych nie przekracza kwoty 2.000,00 zł. 

2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy polskiego prawa. 

 

Regulamin został opracowany przez Ogólnopolski Panel Badawczy Sp. z o.o. 


