Regulamin konkursu „Co wiesz o WZ”

Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa warunki i zasady Konkursu „Co wiesz o WZ” zwanego dalej Konkursem.
2. Organizatorem Konkursu jest: Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania, Dział Administracji
i Komunikacji z siedzibą w Łodzi, ul. Matejki 22/26, zwany dalej Organizatorem.
3. Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją przez Uczestnika regulaminu Konkursu
i zobowiązaniem się do jego przestrzegania.
Warunki uczestnictwa i przebieg Konkursu
1. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie absolwenci Wydziału Zarządzania UŁ.
2. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby będące pracownikami Działu Administracji i
Komunikacji Wydziału Zarządzania UŁ, członkowie ich najbliższej rodziny (małżonkowie,
wstępni, zstępni i rodzeństwo).
3. Konkurs jest ogłaszany cyklicznie w każdym wysyłanym newsletterze do absolwentów
Wydziału Zarządzania UŁ.
4. Forma konkursu każdorazowo jest taka sama: należy udzielić poprawnej odpowiedzi na
zadane pytanie.
5. Za każdym razem jest tylko jedna poprawna odpowiedź na pytanie konkursowe.
6. Konkurs trwa 14 dni od dnia ukazania się w newsletterze.
7. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wysłanie pocztą elektroniczną na adres
absolwenci@wz.uni.lodz.pl jednej odpowiedzi na zadane pytanie wraz z danymi autora
odpowiedzi (imię, nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, e-mail kontaktowy,
kierunek ukończonych studiów, rok ukończenia studiów).
8. Każdy Uczestnik ma prawo do przesłania w Konkursie jednej odpowiedzi.
9. Organizator ma prawo uwzględnić w pierwszej kolejności poprawne odpowiedzi
nadesłane przez osoby, które w żadnej poprzedniej edycji nie zdobyły żadnej nagrody.
10. Organizator nie gwarantuje bezpieczeństwa elektronicznej transmisji danych lub
informacji ani niewystąpienia błędów.
11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za doręczenie i terminowość korespondencji
wysyłanej za pomocą poczty elektronicznej i ewentualne z tym związane nieprawidłowości w
toku Konkursu.
12. Rozstrzygnięcie Konkursu następuje za pośrednictwem kolejnego newslettera oraz na
stronie Portalu Absolwenta absolwent.wz.uni.lodz.pl

13. O wynikach Konkursu uczestnicy Konkursu zostaną poinformowani przez Organizatora
elektronicznie, na adres e-mailowy za pośrednictwem, którego przesłali zgłoszenie udziału w
Konkursie.
14. Nagrody zostaną wysłane pocztą do laureatów, chyba że laureat będzie chciał odebrać
osobiście.
Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Uczestników Konkursu jest
Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania z siedzibą w Łodzi (kod pocztowy 90-237), ul. J.
Matejki 22/26.
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu, promocji Konkursu,
ogłoszenia wyników oraz przyznania i wydania nagród w Konkursie.
3. Dane osobowe Uczestników Konkursu 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 w przepisach 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) oraz
wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Dostęp do bazy mają
jedynie Administratorzy, posiadający specjalne upoważnienia nadane przez Uniwersytet
Łódzki (administratora danych).
4. Uczestnik w każdej chwili ma prawo wglądu w swoje dane osobowe oraz dysponuje
możliwością ich aktualizacji oraz usunięcia. Aby zapobiec powtórnej rejestracji osób, których
udział w Konkursie został zakończony ze względu na niedozwolone korzystanie z usług
Organizatora, Organizator może odmówić usunięcia danych niezbędnych do zablokowania
możliwości ponownej rejestracji. Podstawą prawną odmowy jest art. 19 ust. 2 pkt. 3 w
związku z art. 21 ust .1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Odmowa usunięcia danych ma również
miejsce w przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
5. Organizator może również udostępnić zgromadzone dane osobowe na życzenie lub za
zgodą uczestnika lub też na żądanie uprawnionych na podstawie przepisów prawa organów
państwowych. Poczta elektroniczna kierowana do Organizatora jest archiwizowana i może w
niektórych przypadkach być wykorzystana dla celów dowodowych.
6. Dane osobowe laureatów Konkursu w zakresie: imię i nazwisko oraz kierunek i rok
ukończonych studiów będą publikowane w newsletterze oraz na stronie Portalu Absolwenta.
Jury Konkursu
1. Oceny nadesłanych odpowiedzi dokonuje Jury powołane przez Organizatora Konkursu.
2. W skład Jury wchodzą przedstawiciele Organizatora.
3. Decyzje Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

4. Jury przyznaje dwie równorzędne nagrody w postaci gadżetów opatrzonych logotypem
Organizatora. W każdym ogłoszeniu Organizator wskazuje, jakie nagrody zostaną przyznane
laureatom konkursu.
Postanowienia końcowe
1. Nadesłane odpowiedzi niezgodne z niniejszym Regulaminem nie będą rozpatrywane.
2. Komunikaty i informacje na temat Konkursu publikowane będą w newsletterze oraz na
stronie Portalu Absolwenta absolwent.wz.uni.lodz.pl.
3. Kontakt z Organizatorem nr tel. 42635 53 68; 42 635 50 51.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia, które uniemożliwiają lub
utrudniają prawidłową realizację Konkursu, których nie mógł przewidzieć lub którym nie
mógł zapobiec.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień niniejszego
Regulaminu w każdym czasie, a także do zawieszenia, przerwania, przedłużenia, odwołania,
unieważnienia oraz niewyłaniania laureata Konkursu bez podania przyczyn z poszanowaniem
praw uprzednio nabytych przez Uczestników. Uczestnicy zostaną powiadomieni o zmianach
Regulaminu drogą mailową na adres podany w formularzu zgłoszeniowym.
6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają
obowiązujące przepisy prawa.
7. Wszelkie spory wynikłe na gruncie wykonania niniejszego Regulaminu poddaje się sądowi
właściwemu dla siedziby Organizatora.
8. Regulamin Konkursu jest udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora, a także na
stronie internetowej: absolwent.wz.uni.lodz.pl

