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Regulamin konkursu 

„Orzeł Inwestowania”  

(dalej: „Regulamin”) 

 

§1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady przeprowadzenia konkursu (dalej: „Konkurs”) pod nazwą 

„Orzeł Inwestowania”, odbywającego się w dniu 31 maja 2019 r. podczas konferencji „Wallstreet 23” (dalej: 

„Konferencja”) organizowanej w Karpaczu przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych (dalej: „SII”). 

2. Organizatorem i fundatorem nagród w Konkursie jest Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą 

w Płocku, adres: ul. Chemików 7, 09-411 Płock, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000028860, o kapitale zakładowym w wysokości 

534.636.326,25 zł, wpłaconym w całości, posiadająca NIP: 774-00-01-454,  REGON 610188201 (zwana dalej 

„Organizator" lub „PKN ORLEN”). 

3. Wykonawcą technicznym zajmującym się techniczną (w tym teleinformatyczną) obsługą Konkursu jest Plej 

Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wiertniczej 128, 02-952 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 numerem KRS: 0000338644, o 

kapitale zakładowym 50.000,00 zł, wpłaconym w całości, posiadająca NIP: 113-277-83-98. REGON: 

142037355 (zwana dalej „Wykonawca”).  

4. Konkurs prowadzony jest wyłącznie:  

1) przy stoisku PKN ORLEN podczas Konferencji – dla Kategorii I, 

2) przy stoisku przewidzianym dla mediów lub przy stoisku PKN ORLEN podczas Konferencji – dla Kategorii 

II,  

na urządzeniach typu tablet, udostępnionych przez Wykonawcę (dalej: „Urządzenie”). 

5. Udział w Konkursie jest nieodpłatny. 

6. Konkurs rozpoczyna się w dniu 31 maja 2019 r. o godz. 8:30, a kończy się dnia 31 maja 2019 r. o godz. 20:30 

(dalej „Czas Trwania Konkursu”). 

7. Konkurs prowadzony będzie w II (dwóch) kategoriach:  

1) dla gości Konferencji, w rozumieniu postanowień § 2 ust. 1 pkt 1 Regulaminu (dalej: „Kategoria I”), 

2) dla przedstawicieli mediów, w rozumieniu postanowień § 2 ust. 1 pkt 2 Regulaminu (dalej: „Kategoria 

II”). 

 

§2 

Uczestnicy 

 

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, oraz biorące udział w Konferencji 

(zwanymi dalej łącznie „Uczestnikami", a każdy osobno także „Uczestnikiem"), przy czym:  

1) Uczestnikiem w Kategorii I może być wyłącznie zarejestrowany u SII uczestnik Konferencji, niebędący 

akredytowanym przedstawicielem mediów (prasa, radio, telewizja, Internet) z SII umową dotyczącą 

realizacji dowolnych aktywności przewidzianych podczas Konferencji,  

2) Uczestnikiem w Kategorii II może być wyłącznie zarejestrowany u SII uczestnik Konferencji, będący 

akredytowanym przedstawicielem mediów (prasa, radio, telewizja, Internet). 

2. Udziału w Konkursie nie mogą brać członkowie organów lub pracownicy SII, Organizatora lub Wykonawcy, 

a także ich małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo, osoby pozostające z nimi w stosunku 

przysposobienia, lub stałym pożyciu ani rodzice małżonków lub osób pozostających w stałym pożyciu. 

Pracownikiem w rozumieniu Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę jak i 

osoba współpracująca na podstawie umowy cywilnoprawnej. 

3. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko w jednej z 2 (dwóch) przewidzianych Kategorii.  
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4. Uczestnik nie jest uprawniony do uczestnictwa w Konkursie w jakikolwiek inny sposób niż w sposób 

określony w § 3 ust. 2 Regulaminu. 

5. Przystępując do Konkursu Uczestnik potwierdza, że: 

a) akceptuje (poprzez zaznaczenie checkboxu) postanowienia Regulaminu,  

b) wyraża zgodę (poprzez zaznaczenie checkboxu) na przetwarzanie jego danych osobowych w celu i 

zakresie wskazanym w Regulaminie,  

c) wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku w zakresie wskazanym w Regulaminie, 

d) spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. 

 

§3 

Przebieg Konkursu 

1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu (w tym jego zgodnością z Regulaminem) czuwać będzie komisja 

konkursowa złożona z 3 (trzech) osób: 2 (dwóch) przedstawicieli Organizatora oraz 1 (jednego) 

przedstawiciela Wykonawcy (zwana dalej: „Komisją Konkursową").  Do zadań Komisji Konkursowej należy:  

a) zapewnienie uczestnictwa w Konkursie wszystkim Uczestnikom prawidłowo zgłoszonym do udziału w 

Konkursie, 

b) rozstrzygnięcie Konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami pełnej 

rzetelności przeprowadzonych czynności, 

c) weryfikowanie prawa do Nagrody, 

d) prowadzenie postępowań reklamacyjnych. 

2. Aby wziąć udział w Konkursie należy w miejscu i w Czasie Trwania Konkursu, w ramach odpowiedniej 

Kategorii i korzystając z Urządzenia, dokonać zgłoszenia do udziału w Konkursie tj. wyrazić zgody, o których 

mowa w § 2 ust. 5 lit. a – c Regulaminu, podać w formularzu zgłoszeniowym imię, nazwisko, adres e-mail, 

rodzaj Kategorii, a w przypadku Kategorii II - także reprezentowane media i przystąpić do quizu tj. testu 

wiedzy o rynku finansowym, jednokrotnego wyboru (dalej: „Quiz”). Jeden Uczestnik może wziąć udział w 

Konkursie tylko jeden raz.  

3. Komisja Konkursowa może wykluczyć z udziału w Konkursie Uczestników, którzy naruszają postanowienia 

Regulaminu, a w szczególności: 

a) prowadzą działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub Wykonawcy, które godzą w ich 

wizerunek, 

b) dokonują zgłoszenia w inny sposób niż wskazany w ust. 2 powyżej, 

c) przystąpili do Konkursu więcej niż raz, niezależnie od Kategorii, 

d) podali nieprawdziwe dane osobowe, w tym adres e-mail, 

e) dokonują zgłoszenia z naruszeniem ust. 4 poniżej lub § 2 ust. 2 i 3 Regulaminu. 

4. W celu uniknięcia wątpliwości, Uczestnictwo w Konkursie, w tym wypełnienie Quizu, musi być dokonane 

samodzielnie przez Uczestnika tj. bez użycia narzędzi i/lub urządzeń innych niż Urządzenie zapewnione 

przez Wykonawcę oraz wykorzystując własną wiedzę bez wykorzystywania zewnętrznych źródeł informacji. 

W Konkursie niedozwolone są działania mające na celu obejście Regulaminu lub zabezpieczeń i zasad 

Konkursu. 
 

§4 

Zasady wyboru Laureatów oraz przyznawania Nagród 

 

1. W Konkursie przewidziane są następujące nagrody (dalej: „Nagrody"): 

a) 2 (dwie) równorzędne nagrody, po jednej w każdej z Kategorii, w postaci vouchera uprawniającego do 

skorzystania z biletu wstępu (Paddock Club™ Ticket) na wyścig Formuły 1 GP Niemiec – Hockenheim 28 

lipca 2019 roku dla 1 (jednej) osoby (mogącej odbyć podróż zagraniczną w zgodzie z właściwymi 

przepisami prawa powszechnie obowiązującego). Organizator nie pokrywa kosztów logistycznych (w tym 

transportu i zakwaterowania), ani innych kosztów związanych z udziałem w imprezie, 

b) dodatkowa nagroda pieniężna dla każdego z Laureatów, stanowiąca równowartość 11,11 % wartości 

nagrody w postaci vouchera, odpowiadająca podatkowi należnemu od łącznej wartości nagrody w 

postaci vouchera i dodatkowej nagrody pieniężnej, która zgodnie z art. 30 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 26 
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lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1509 ze 

zm.) zostanie pobrana przez Organizatora na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego i 

odprowadzona do właściwego Urzędu Skarbowego. 

2. W przypadku braku możliwości realizacji Nagrody przez Laureata lub rezygnacji z Nagrody, nie ma 

możliwości zamiany Nagrody na dowolny jej ekwiwalent, w tym pieniężny, a dodatkowa nagroda 

wymieniona w pkt b powyżej nie przysługuje. 

3. Laureatem Konkursu w każdej z Kategorii zostaje Uczestnik, który spełni wszystkie warunki udziału w 

Konkursie określone w niniejszym Regulaminie oraz którego wynik punktowy uzyskany w Quizie będzie 

najwyższy. W przypadku identycznego wyniku więcej niż jednego Uczestnika w danej Kategorii, zwycięstwo 

przypada Uczestnikowi, któremu wypełnienie Quizu zajęło mniej czasu (dalej: „Laureat”).  

4. Po wyłonieniu Laureatów zgodnie z ust. 3 powyżej, Komisja ogłosi Laureatów podczas uroczystej kolacji, 

która odbędzie się w Sali Bankietowej Hotelu Gołębiewski w Karpaczu w dniu 31 maja 2019 r. tym samym 

informując ich o nabyciu prawa do Nagrody. Warunkiem otrzymania Nagrody jest potwierdzenie przez 

Laureata danych osobowych oraz złożonych podczas zgłoszenia do Konkursu oświadczeń, a także podanie 

danych niezbędnych do realizacji Nagrody w tym wynikających z odrębnych przepisów, w trybie wskazanym 

w § 5 ust. 1 Regulaminu. 

5. W przypadku, w którym:  

a) Laureat nie potwierdzi danych osobowych w terminie określonym w ust. 4 powyżej, lub  

b) Laureat nie spełni któregokolwiek z warunków uczestnictwa w Konkursie, lub 

c) informacje lub oświadczenia podane przez Laureata (w szczególności te, o których mowa § 2 ust. 1 i 2 

lub § 3 ust. 2 Regulaminu), okażą się niezgodne z prawdą lub utracą swoją aktualność,  

Laureat traci prawo do Nagrody. W takim przypadku Komisja uprawniona (ale niezobowiązana) jest do 

przyznania Nagrody innemu Uczestnikowi (tryb opisany w ust. 4 powyżej oraz w niniejszym ust. 5 stosuje się 

wówczas odpowiednio).  

6. Organizatorowi przysługuje prawo do weryfikacji prawdziwości informacji i oświadczeń podanych przez 

Laureatów w zgłoszeniu do Konkursu u SII na każdym etapie. 

7. Nierozdysponowane Nagrody pozostają do dyspozycji Organizatora.  

8. Przekazanie przez Laureata prawa do Nagrody osobom trzecim nie jest możliwe. 

9. Laureatom Konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody. 

 

§5 

Odbiór Nagród 

 

1. Po ogłoszeniu listy Laureatów, na adres e-mail podany przez Uczestnika podczas zgłoszenia do Konkursu, do 

dnia 4 czerwca 2019 roku zostanie wysłana instrukcja dotycząca odbioru Nagrody. Laureat zobowiązany jest 

przesłać informacje wskazane w instrukcji na adres e-mail podany w instrukcji do dnia 10 czerwca 2019 r. 

2. Nieodebranie Nagrody przez Laureata jest równoznaczne z utratą prawa do Nagrody.   

 

§6 

Reklamacje 

 

1. Ewentualne reklamacje dotyczące przebiegu lub organizacji Konkursu mogą być zgłaszane do Organizatora 

w formie korespondencji elektronicznej wysłanej na następujący adres e-mail: IR@orlen.pl 

2. Reklamacja, o której mowa w ust. 1 powyżej, powinna umożliwiać identyfikację osoby ją składającej, w celu 

poinformowania jej o sposobie rozpatrzenia reklamacji. W tym celu osoba składająca reklamację może 

wskazać np.: swoje imię i nazwisko, adres do doręczeń, a także zawrzeć w reklamacji opis zdarzenia, którego 

ona dotyczy. 

3. Reklamacje mogą być zgłaszane do dnia 7 czerwca 2019 r. 

4.  O sposobie rozpatrzenia reklamacji osoba, która ją złożyła zostanie powiadomiona w terminie maksymalnie 

7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora, zgodnie z danymi kontaktowymi 

wskazanymi w ust. 2 powyżej. 
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§7 

Dane osobowe  

 

1. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych: imienia i 

nazwiska, adresu mailowego, a w przypadku wykonania zdjęć związanych z udziałem w Konkursie – 

wizerunku Uczestnika, a także w przypadku Laureatów, danych niezbędnych do wręczenia Nagrody, o 

których mowa w § 4 ust. 4 Regulaminu, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. 

2. Podanie danych osobowych przez Uczestników ma charakter dobrowolny, jednak jest niezbędne do 

prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, a w przypadku Laureatów do wydania Nagrody. Niepodanie 

danych lub odwołanie zgody, o której mowa powyżej, uniemożliwia udział w Konkursie,  

a w przypadku Laureatów także wydanie Nagrody.  

3. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „RODO”) jest Polski 

Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna, z siedzibą w Płocku 09-411, przy ul. Chemików 7 (dalej 

„Administrator” lub „PKN ORLEN S.A.”). Kontaktowe numery telefonów: (24) 256 00 00, (24) 365 00 00, 

(22) 778 00 00. 

4. Do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych w PKN ORLEN S.A. służy następujący adres e-mail: 

daneosobowe@orlen.pl. 

5. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są: 

a) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w celu uczestnictwa w Konkursie, na które Uczestnik wyraził zgodę w 

tym na utrwalenie jego przebiegu, wizerunku, przesyłania informacji organizacyjnych (mail/SMS), 

obsługi zgłoszeń i reklamacji, 

b) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących 

na Administratorze, w szczególności w zakresie podatkowym, rachunkowym oraz instytucji obowiązanej, 

c) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w celu prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 

Administratora tj. marketing bezpośredni produktów i usług własnych oraz dochodzenie i  obrona w 

razie zaistnienia wzajemnych roszczeń. 

6. Dane osobowe Uczestnika mogą być ujawniane przez PKN ORLEN S.A. podmiotom z nim współpracującym, 

w szczególności podmiotom współpracującym przy realizacji Konkursu oraz podmiotom świadczącym usługi 

pocztowe lub kurierskie, usługi rachunkowo-księgowe, prawne, windykacyjne oraz archiwizacji. 

7. Dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu oraz po jego 

zakończeniu przez okres wymagany przepisami prawa oraz do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń. W 

przypadku wyrażenia zgody dane osobowe przetwarzane będą do czasu jej wycofania. 

8. Prawa przysługujące w związku z przetwarzaniem danych osobowych: 

 dostęp do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania, uzupełniania np. w sytuacji, 

gdy są nieprawidłowe lub niekompletne),  

 usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych,  

 przenoszenie danych do innego administratora tj. prawo otrzymania od PKN ORLEN S.A. danych 

osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do 

odczytu maszynowego. Uczestnik może przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, 

aby PKN ORLEN S.A. przesłał dane do innego administratora. Jednakże PKN ORLEN S.A. zrobi to, tylko 

jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje 

tylko, co do tych danych przetwarzanych na podstawie umowy, 

 wniesienie sprzeciwu - w przypadkach, kiedy PKN ORLEN S.A. przetwarza dane osobowe na podstawie 

swojego prawnie uzasadnionego interesu, 

 prawo do wycofania zgody - zgoda może zostać w dowolnym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie 

wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie.  

mailto:daneosobowe@orlen.pl
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W razie skorzystania z jednego z przysługujących praw, Administrator dołoży wszelkich starań i podejmie 

niezbędne działania w celu ich realizacji.  

9. Każdej osobie, której dane osobowe Administrator przetwarza, przysługuje prawo do wniesienia skargi do 

organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

§8 

Wizerunek 

Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatora, jego wizerunku, który może zostać 

utrwalony na zdjęciach wykonanych podczas trwania Konkursu lub podczas wręczenia Nagród. Na wniosek 

Organizatora Uczestnik złoży odrębne oświadczenie w powyższym zakresie według wzoru stanowiącego 

Załącznik nr 1 do Regulaminu.  

 

§9 

Postanowienia końcowe 

 

1. Wykonawca oraz Organizator nie ponoszą odpowiedzialności za brak należytego świadczenia usług dostępu 

do Internetu przez operatora, z którym Uczestnik podpisał stosowną umowę.  

2. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora, przy stoisku PKN ORLEN podczas Konferencji 

oraz na stronie internetowej Konferencji www.sii.org.pl/12655/edukacja-i-analizy/wallstreet/konferencja-

wallstreet-23.html. 

3. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać pod adresem e-mail: IR@orlen.pl. 

Odpowiedzi będą udzielane w ciągu 3 (trzech) dni roboczych od dnia otrzymania przez Organizatora pytania. 

4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne 

powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. 

5. Ewentualne zmiany Regulaminu wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania na stronie internetowej 

orlenwportfelu.pl. 

6. Integralną część Regulaminu stanowi następujący załącznik:  

Załącznik nr 1 – Oświadczenie Uczestnika Konkursu 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu 

………………………………  

Miejscowość, data  

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA  

 

………………………………………………………………….. 

imię i nazwisko 

 

W związku i w ramach mojego udziału w Konkursie odbywającego się w dniu 31 maja 2019 r. podczas 

konferencji „Wallstreet 23” organizowanej w Karpaczu, niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na 

nieodpłatne korzystanie przez okres jednego roku, w tym rozpowszechnianie mojego wizerunku przez Polski 

Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, ul. Chemików 7, wpisana do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. 

Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numer KRS: 

0000028860, NIP: 774 00 01 454, kapitał zakładowy/wpłacony: 534.636.326,25 zł. (dalej: „PKN 

ORLEN”), utrwalonego na fotografiach i materiałach filmowych (w tym video i multimedialnych), wykonanych 

w związku z moim udziałem w Konkursie, poprzez wykorzystywanie mojego wizerunku w szczególności w 

materiałach informacyjnych i promocyjnych PKN ORLEN, w tym w materiałach przekazywanych za 

pośrednictwem sieci internetowej i intranetowej (w szczególności wewnętrznych mediach PKN ORLEN oraz 

związanych z promowaniem programu „ORLEN w Portfelu”) oraz przetwarzania i rozpowszechniania 

przetworzonego wizerunku w powyższym zakresie. 

Powyższa zgoda uprawnia PKN ORLEN do przeniesienia na działające na ich zlecenie osoby trzecie, określonego 

w niniejszym Oświadczeniu zezwolenia na rozpowszechnianie wizerunku w ramach organizacji Konkursu. 

Oświadczam także, że zgoda wyrażona w niniejszym Oświadczeniu wyczerpuje wszelkie moje roszczenia 

mogące wyniknąć z tego tytułu wobec PKN ORLEN. Jednocześnie oświadczam, że prawo do udzielania zgody na 

rozpowszechnianie mojego wizerunku nie jest ograniczone jakimikolwiek prawami osób trzecich. 

 

 

………………………………………….. 

imię i nazwisko (czytelnie) 

 

 

 


