
Regulamin konkursu: Wymyśl hasło reklamowe Uczelni! 
 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu (dalej Konkurs) jest Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum w 

Szczecinie (SSW CB), z siedzibą w Szczecinie przy ulicy Mieszka I 61 C, 71-011 Szczecin, wpisana 

do Ewidencji Uczelni Niepublicznych prowadzonej przez ministra właściwego ds. szkolnictwa wyż-

szego pod numerem 176, nr REGON 812011950, NIP: 955-197-85-51, reprezentowana przez Rektora 

– prof. dr hab. Aleksandrę Żukrowską. 

2. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym, grą na automatach w rozumieniu 

ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 2009.201.1540). 

3. Konkurs odbędzie się z zachowaniem zasad dotyczących ochrony danych osobowych zgodnie z 

ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 j.t. ze zm.) oraz 

postanowieniami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swo-

bodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanym dalej RODO. 
4. Naruszenie niniejszego regulaminu przez uczestników, powoduje nieważność przeprowadzonych 

czynności,  zaś uczestnik zostanie wyeliminowany z udziału w Konkursie.  

5. Decyzje organizatora i są ostateczne i nie mogą być zaskarżane w odrębnym trybie. 

6. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest oświadczenie faktu zapoznania się z regulaminem. 

 

§ 2 
Zasady uczestnictwa w Konkursie 

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie pełnoletni kandydaci na studia w SSW CB, którzy w dniu 

dokonania zgłoszenia do Konkursu posiadają miejsce stałego zamieszkania na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz którzy złożyli dokumenty związane z postępowaniem rekrutacyjnym na 

studia prowadzone w uczelni, w tym kwestionariusz osobowy w okresie naboru zimowego. 

2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora Konkursu oraz 

członkowie ich rodzin do drugiego stopnia pokrewieństwa, oraz innych podmiotów biorących 

bezpośredni udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora. 

3. Uczestnicy spełniający powyższe wymagania mogą wziąć udział w Konkursie poprzez przekazanie w 

Rekrutacji uczelni wymyślonego przez siebie hasła promującego SSW CB. Zgłoszenie w Konkursie 

powinno zawierć sformułowanie: Akceptuję regulamin Konkursu oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie 

moich danych osobowych na zasadach określonych w regulaminie ww. Konkursu. 
4. W Konkursie można wziąć udział tylko raz.  

5. Zgłoszenia do Konkursu wypełnione nieprawidłowo, w sposób niepełny lub też zawierające 

nieprawdziwe dane nie będą uwzględniane. 

6. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza akceptacje zasad przewidzianych w niniejszym Regulaminie. 

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej 

przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem prawa do nagrody. 

8. Nagrodą w Konkursie będzie tablet Huawei MediaPad T3 7. 

9. Fundatorem nagród oraz jedynym odpowiedzialnym za wydanie nagród jest Organizator. 

 

§ 3 

Zasady przyznawania nagród Konkursowych 

1. Zadaniem Uczestników Konkursu jest wymyślenie hasła promującego Szczecińską Szkołę Wyższą 

Collegium Balticum w Szczecinie (SSW CB). 
2. Hasło należy zgłosić w Rekrutacji uczelni w terminie do 15 marca 2020 r, do godziny 16.00. 

3. W dniu 16 marca 2020 r. Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora wybierze najbardziej 

kreatywne hasło wśród wszystkich zgłoszonych. 

4. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa złożona z przedstawicieli 

Organizatora. Z czynności Komisji zostanie sporządzony protokół. 

5. Wybrane przez Komisję hasło zostanie opublikowane na stronie www Uczelni, facebooku oraz zostanie 

wykorzystywane na materiałach reklamowych Uczelni. 
6. Nagroda w Konkursie określona w § 2 ust. 8 nie podlega wymianie na jej równowartość w pieniężną ani 

na nagrody innego rodzaju. 



7. Zwycięzca Konkursu nie może przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie. 

 

§ 4 

Ogłaszanie wyników i wydanie nagród w Konkursie 

1. Informacja o wynikach Konkursu ogłoszona zostanie  w dniu 17.03.2020r. za pośrednictwem strony www 

Uczelni oraz facebooka. 

2. Zwycięzca Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia i nazwiska na stronie internetowej 

uczelni: www.cb.szczecin.pl 
3. Wydanie nagrody nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. 

4. Nagroda może zostać przyznana jedynie osobie, która spełni wszystkie warunki Konkursu opisane w 

niniejszym Regulaminie. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia odbioru nagrody z przyczyn 

leżących po stronie Uczestnika nagrodzonego w Konkursie. 

6. Nagrody nieodebrane ulegają przepadkowi. 

 

§ 5 

Postępowanie reklamacyjne 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy mogą zgłaszać na piśmie 

nie później niż w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu. O zachowaniu terminu do 

wniesienia reklamacji decyduje data jej otrzymania przez Organizatora. 

2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również 

dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje powinny być zgłaszane na adres uczelni, z dopiskiem 

"Konkurs". 
3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora. 

4. Reklamacje rozpatrywane będą na podstawie niniejszego Regulaminu. 

5. Uczestnik zostanie o decyzji powiadomiony listem wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 

7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. 

 

§ 6 

Przetwarzanie danych osobowych 

1. Dane osobowe uczestników Konkursu w postaci imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej zbierane 

są i przetwarzane w celu wywiązywania się przez SSW Collegium Balticum ze zobowiązań wynikających 

z organizacji Konkursu. Uczestnicy Konkursu podając swoje dane wyrażają zgodę na ich dalsze przetwa-

rzanie przez SSW Collegium Balticum, jako administratora danych, w celach promocyjno-marketingo-

wych i związanych z prowadzoną przez SSW Collegium Balticum  działalnością, a także wyrażają zgodę 

na otrzymywanie na podany przez siebie adres e-mail informacji handlowych przesyłanych przez SSW 

Collegium Balticum, zgodnie z obowiązującymi przepisami  

2. Dane przetwarzane w celach marketingowych będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel dla któ-

rego zostały zebrane lub sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, 

w zależności co nastąpi pierwsze. Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobo-

wych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Każdy ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie da-

nych osobowych, którą udzielił Administratorowi. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z pra-

wem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do 

Organu Nadzorczego, którym od 25 maja 2018 r. jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  
 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Konkursu. Wszelkie materiały 

promocyjno-reklamowe mają wyłącznie charakter informacyjny. 

2. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany niniejszego Regulaminu. 

3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane 

przez Sąd właściwy według obowiązujących przepisów. 


