
 

REGULAMIN KONKURSU 

pod nazwą: MOJA NIEUSTRASZONA 

 

 

1.  Organizatorem Konkursu jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10  

(00-732), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS, prowadzonym przez Sąd 

Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, za nr 59944; kapitał 

zakładowy 46.580.831,00 PLN - wpłacony w całości; NIP 526-030-56-44 - wydawca 

Gazety Wyborczej.  

 

2.  Partnerem Konkursu jest State Street Bank International GmbH Brienner Strasse 59 80333 

Munich, NIP: 1060004077 

 

 

3. Uczestnikiem Konkursu może być osoba, która ukończyła 18 lat, posiadająca pełną 
zdolność do czynności prawnych. Uczestnikiem konkursu nie mogą być pracownicy ani 

stali współpracownicy Organizatora, ani Partnera, ani ich małżonkowie, ani krewni 

i powinowaci do drugiego stopnia pokrewieństwa/powinowactwa. 

 

4. Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od 5 września 2020 r. do  

31 października 2020 r. przesłać na adres email: Nieustraszona@agora.pl pracę 
konkursową  (nie więcej, niż 3000 znaków ze spacjami) na temat: Nieustraszonej w pracy, 

kobiety, która stanowi dla osoby zgłaszającej inspirację do działania i/lub była powodem 

zmian w życiu zawodowym (dalej Nieustraszona). Każdy uczestnik może przesłać 
propozycję jednej lub więcej prac - przy czym do Konkursu zostanie dopuszczona jedna 

praca  - najwyżej oceniona przez kapitułę Konkursu. 

 

5. W pracy konkursowej nie można umieszczać danych osobowych osób, które nie wyraziły 

na to zgody (nie dotyczy osób nieżyjących), nie można też zamieszczać treści sprzecznych 

z prawem, dobrymi obyczajami ani naruszających cudze dobra osobiste. Praca  powinna  

być utworem oryginalnym - autorstwa osoby, która nadesłała pracę - nie można nadsyłać 
prac będących plagiatem cudzych utworów. 

 

6. Kapituła powołana przez Organizatora wyłoni 1-ego zwycięzcę i 10 uczestników 

wyróżnionych - autorów prac, który kapituła uzna za najbardziej inspirujące. 

 

7. Nagrodami w konkursie będą: 
 

7.1. zwycięzca otrzyma nagrodę w postaci wyjazdu do Nowego Jorku na 7 dni (6 noclegów); 

nagroda obejmuje bilet z Warszawy do Nowego Jorku, zakwaterowanie w hotelu min. trzy 

– gwiazdkowym oraz ubezpieczenie – zapewnione przez Organizatora. Wyjazd odbędzie 

się do końca 2021 r., w terminie ustalonym przez strony, nie później, niż na miesiąc przed 

wyjazdem. Założenia dotyczące terminu mogą ulec zmianie, w związku z sytuacją 
epidemiologiczną lub innymi założeniami o charakterze siły wyższej, nie leżących po 

stronie Organizatora ani zwycięzcy. Na nagrodę będzie się także składać kwota pieniężna 

w wysokości stanowiącej równowartość podatku należnego od nagrody; kwota ta zostanie 

przekazana na rachunek właściwego Urzędu Skarbowego przez Organizatora Konkursu.  

7.2. uczestnicy wyróżnieni otrzymają dostęp  uprawniający do korzystania z wybranego kursu 

Instytutu Dobrego Życia przez okres 3 miesięcy od dnia aktywacji. 

Opis nagrody dla uczestników wyróżnionych znajdziesz tu: 

https://www.wysokieobcasy.pl/Instytut/0,163394.html#TRNavSST 



 

 

8. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 19 grudnia 2020 r. na łamach dodatku do 

Gazety Wyborczej pn. „Wysokie Obcasy”. Agora przewiduje możliwość opublikowania 

nagrodzonych prac. Przed publikacją redakcja „Wysokich Obcasów” zgłosi się do ich autorów.    

 

 

9. Zwycięzca oraz uczestnicy wyróżnieni zostaną poinformowani o tym fakcie na adres  

e-mail podany przy zgłoszeniu do Konkursu.  

 

 

10. Każda osoba, która nadeśle opis Nieustraszonej może w każdym czasie zrezygnować  
z udziału w Konkursie. Aby poinformować o swojej decyzji należy wysłać na adres e-mail 

Nieustraszona@agora.pl lub pocztą tradycyjną na adres Agora S.A., ul. Czerska 8/10 (00-732)  

z dopiskiem „Konkurs - Moja Nieustraszona” informację o rezygnacji. 

 

11.  Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu  należy zgłaszać w terminie do  

31 stycznia 2021 r., pocztą elektroniczną na adres e-mail Nieustraszona@agora.pl lub pocztą 
tradycyjną na adres Agora S.A., ul. Czerska 8/10 (00-732) z dopiskiem „Konkurs - Moja 

Nieustraszona”. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14-stu dni od dnia otrzymania 

(decyduje data wyjścia odpowiedzi na reklamację od Organizatora). Odpowiedź na reklamację 
zostanie przesłana na adres e-mail, z którego wysłana została reklamacja, a w przypadku 

reklamacji przysłanej pocztą tradycyjną - na adres nadawcy lub inny wskazany w reklamacji,  

jako adres do korespondencji. 

 

12. Wszelkie reklamacje dotyczące nagród  należy zgłaszać w terminie 12-stu miesięcy od dnia 

realizacji nagrody (a w razie niezrealizowania - w terminie 12-stu miesięcy od dnia kiedy nagroda 

powinna być zrealizowana - zgodnie z ustaleniami z Organizatorem), pocztą elektroniczną na 

adres e-mail Nieustraszona@agora.pl lub pocztą tradycyjną na adres Agora S.A., ul. Czerska 8/10 

(00-732) z dopiskiem „Konkurs - Moja Nieustraszona”. Reklamacje zostaną rozpatrzone w 

terminie 14-stu dni od dnia otrzymania (decyduje data wyjścia odpowiedzi na reklamację od 

Organizatora). Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana na adres e-mail, z którego wysłana 

została reklamacja, a w przypadku reklamacji przysłanej pocztą tradycyjną - na adres nadawcy lub 

inny wskazany w reklamacji, jako adres do korespondencji. 

 

13. Reklamacja (ani zaniechanie reklamacji) nie wyklucza, ani nie ogranicza dochodzenia praw na 

drodze postępowania sądowego. 

 

 

DANE OSOBOWE   

 

I Administratorem danych osobowych podanych przez Uczestników Konkursu jest 

Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10 (00-732). W każdej sprawie dotyczącej 

danych osobowych można się kontaktować z naszym inspektorem ochrony danych na adres  

e-mail iod@agora.pl. 

II  Dane osobowe wszystkich uczestników będą przetwarzane w celu przeprowadzenia 

konkursu, w tym wyłonienia zwycięzców oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji i roszczeń. 
Dane osobowe zwycięzcy oraz uczestników wyróżnionych będą przetwarzane także w celu 

doręczenia nagród. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Organizatora 

Konkursu jest uzasadniony interes Organizatora polegający na zapewnieniu przeprowadzenia 

ogłoszonego Konkursu (tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO*), w tym ustalenie, dochodzenie oraz obrona 

przed ewentualnymi roszczeniami. Dane osobowe zwycięzcy oraz uczestników wyróżnionych 



będą także w celu rozliczenia i udokumentowania wydania nagrody - w tym przypadku podstawą 
prawną przetwarzania danych jest wypełnienie prawnych obowiązków ciążących na 

administratorze danych (tj. art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 

III  Dane osobowe wszystkich Uczestników Konkursu będą przetwarzane do czasu upływu 

okresu reklamacyjnego, o którym mowa w ust. 11  (okres ten może zostać przedłużony w razie 

zgłoszenia ewentualnych roszczeń - do czasu zakończenia sprawy związanej ze zgłoszonym 

roszczeniem), zaś dane osobowe zwycięzcy oraz uczestników wyróżnionych, zgodnie z którymi 

należy zrealizować nagrodę będą przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń 
wynikających z realizacji prawa do nagrody oraz wygaśnięcia obowiązków ciążących na 

administratorze wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w związku z przekazaniem 

nagrody. 

IV Każdy może zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych w celu 

marketingu bezpośredniego. 

V Każdemu przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych  

w związku z przeprowadzeniem Konkursu (w tym w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przez 

roszczeniami) - z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją. 
VI Każdy ma prawo żądać wglądu w swoje dane, może żądać ich sprostowania, usunięcia  

lub ograniczenia przetwarzania, każdemu przysługuje także prawo przeniesienia swoich danych. 

Każdy może także wnieść skargę do Prezesa urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa, 

że przetwarzanie jego danych narusza prawo. 

VII Podanie danych jest dobrowolne, przy czym podanie adresu e-mail jest konieczne dla 

udziału w konkursie. Zwycięzca, w celu realizacji nagrody zobowiązany będzie podać dane 

wskazane przez ubezpieczyciela, linie lotnicze oraz hotel. 

VIII  Dane osobowe uczestników mogą być przekazane usługodawcom świadczącym na rzecz 

Organizatora usługi informatyczne, doradcze -wyłącznie w celu świadczenia tych usług. Dane 

osobowe zwycięzcy mogą zostać przekazane podmiotom realizującym nagrodę (linie lotnicze, 

hotel, ubezpieczyciel). Przed ewentualnym przekazaniem danych do USA Administrator 

skontaktuje się ze zwycięzcą, w celu uzyskania ewentualnej zgody na przekazanie danych do 

USA, do hotelu, w którym zakwaterowany zostanie zwycięzca. Wyrażenie zgody na takie 

przekazanie może być koniecznym warunkiem realizacji nagrody.   

 

 

RODO - Rozporządzenie nr 679/2016 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 

roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/4/WE. 


