
1 
 

REGULAMIN KONKURSU 
”Audit Test” 

 
I. Postanowienia ogólne  

 
1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie,  

”Audit Test” („Konkurs”). 
2. Konkurs jest prowadzony poprzez fanpage Studenckie Koło Naukowe Rachunkowości 

„Rachmistrz” w Serwisie Facebook.  
3. Organizatorem Konkursu jest  Koło Naukowe „ Rachmistrz” (dalej: „”Organizator”).  
4. Konkurs jest konkursem z dziedziny nauki w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o 

podatku dochodowym od osób fizycznych. 
5. Uczestnikiem Konkursu jest osoba, która spełnia wymagania zgodne z punktem II poniżej 

(„Uczestnik”).  
6. Udział w Konkursie jest bezpłatny oraz dobrowolny.  
7. Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są w niniejszym Regulaminie Konkursu, a 

każde zgłoszenie Uczestnika do Konkursu na warunkach określonych w Regulaminie 
będzie jednoznaczne z faktem, iż Uczestnik zapoznał się z treścią Regulaminu i go 
akceptuje, wyraził zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych oraz 
wyraził zgodę, iż w razie wygranej jego imię i nazwisko zostaną opublikowane na stronie 
http://rachmistrz.ue.katowice.pl/. 

8. Konkurs jest organizowany na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.  
9. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, 

zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu 
społecznościowego Facebook. Serwis Facebook nie ponosi odpowiedzialności za 
Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem 
powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy 
administratora serwisu społecznościowego Facebook. Powyższe zwolnienie z 
odpowiedzialności nie wpływa na odpowiedzialność Organizatora wobec uczestnika 
konkursu w związku z jego udziałem w Konkursie. 

10. Fundatorem nagród w Konkursie jest Ernst & Young Usługi Finansowe Audyt spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością Polska spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie 
przy ul. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział 
Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000272210, NIP 526-02-07-930  (,,EY’’)  

 
II. Uczestnicy Konkursu  

 
1. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, która:  

1) posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  
2) posiada konto w serwisie Facebook, z zastrzeżeniem, że korzystanie z Facebooka 

przez osoby poniżej 13. roku życia jest zabronione,  
3) jest fanem strony http://www.facebook.com/EYCareersPoland.  

2. W Konkursie nie może wziąć udziału osoba fizyczna, która: 
1) nie spełnia wymagań określonych w ust. 1 powyżej, 
2) jest pracownikiem, członkiem władz lub przedstawicielem Organizatora oraz innych 

podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, 
lub osobą współpracującą ze wskazanymi powyżej podmiotami w sposób stały na 
innej podstawie niż stosunek pracy, 

3) pozostaje istotnym udziałowcem któregokolwiek podmiotu, będącego klientem 
audytowym podmiotu należącego do Grupy Ernst & Young lub Grupy EY Global (w 
Polsce i na świecie), 

4) pełni funkcję zarządczą lub nadzorczą w podmiocie, który jest klientem audytowym 
podmiotu należącego do Grupy Ernst & Young lub Grupy EY Global (w Polsce i na 
świecie), 
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5) jest członkiem rodziny osoby, o której mowa w pkt 2)-4) powyżej, tj. małżonkiem, 
krewnym w linii prostej, krewnym w linii bocznej lub powinowatym do czwartego 
stopnia 

3. Dla celów Regulaminu Uczestnik uznawany będzie za „istotnego udziałowca” danego 
podmiotu jeśli: 

1) jest komplementariuszem takiego podmiotu, jeśli podmiot ten jest spółką 
komandytową; 

2) posiada, pośrednio lub bezpośrednio, udział wynoszący 5% lub więcej w takim 
podmiocie, lub uprawnienie, przyznane na podstawie umowy lub innego 
stosunku, do kierowania sprawami lub zarządzania tym podmiotem, jeżeli 
podmiot ten jest spółka notowaną na giełdzie; 

3) posiada, pośrednio lub bezpośrednio, udział wynoszący 20% lub więcej w takim 
podmiocie, lub uprawnienie, przyznane na podstawie umowy lub innego 
stosunku, do kierowania sprawami lub zarządzania tego podmiotu, jeżeli podmiot 
ten nie jest spółką notowaną na giełdzie; lub 

4) jest wspólnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność 
(w tym komplementariuszem) w jakimkolwiek podmiocie opisanym w pkt (i), (ii) 
lub (iii) powyżej. 

4. Uczestnik Konkursu niezwłocznie poinformuje Organizatora o jakiejkolwiej zmianie 
dotyczącej okoliczności faktycznych, o których mowa w ust. 2 pkt 3)-5) powyżej, jeśli 
zmiana ta nastąpi w okresie trwania Konkursu. 

5. Osoby, które mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą wziąć udział w 
Konkursie tylko pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody ich przedstawiciela 
ustawowego na udział w Konkursie.  

6. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie 
kont i dokonywanie odpowiedzi na pytanie Konkursowe (zamieszczania komentarzy) w 
imieniu osób trzecich. 
 

III. Przebieg Konkursu, nagrody i zasady uczestnictwa 
 

1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest każdorazowo udzielenie odpowiedzi na pytanie 
zamieszczone na fanpage Studenckiego Koła Naukowego Rachunkowości „Rachmistrz”. 
(odpowiedź musi być udzielona w formie komentarza pod postem z pytaniem 
konkursowym). 

2. Ustala się 4 daty publikacji postów konkursowych:  
a. 13.03.2018 r. 
b. 19.03.2018 r. 
c. 23.03.2018 r. 
d. 28.03.2018 r. 

3. Odpowiedzi należy udzielić każdorazowo poprzez dodanie komentarza pod postem 
konkursowym, z zastrzeżeniem, że przesłanie odpowiedzi do Organizatora w inny sposób 
nie stanowi odpowiedzi na post Konkursowy oraz nie jest równoznaczne z udziałem w 
Konkursie. 

4. W Konkursie zakazuje się używania słów oraz symboli powszechnie uznanych za 
niedozwolone, w tym wulgaryzmów lub określeń mogących powodować obrazę uczuć 
religijnych lub światopoglądowych oraz wskazujących na dyskryminację (np. rasa, 
orientacja seksualna).  

5. Uczestnicy mogą przesyłać odpowiedzi w komentarzu do postów konkursowych 
odpowiednio w dniach:  

a. 14.03.2018 r. do godz. 17:00 
b. 20.03.2018 r. do godz. 17:00 
c. 24.03.2018 r. do godz. 17:00 
d. 29.03.2018 r. do godz. 17:00 

6. W przypadku wygranej Uczestnik wyraża zgodę na publikację swoich danych osobowych 
w zakresie imienia i nazwiska na fanpage Studenckiego Koła Naukowego 
Rachunkowości „Rachmistrz”. 
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7. Nagrodą w konkursie jest niezbędnik EY („Nagroda”). Niezbędnik zawiera: Voucher z 
kodem do Audit OdyssEY, Sudoku,zakładkę do książki, wlepki, spinacz.    

8. Organizator przyzna 1 Nagrodę, o której mowa w ust. 7 powyżej po każdym pytaniu 
konkursowym (łącznie 4 Nagrody w Konkursie).  

9. Organizator przyzna Nagrody tym Uczestnikom Konkursu, którzy złożą najszybciej 
poprawną merytorycznie odpowiedź. Ocenie podlega przede wszystkim poprawność 
merytoryczna, pomysłowość, sposób ujęcia, oraz kreatywność udzielonej odpowiedzi. 

10. Polubienie komentarza zawierającego odpowiedź przez Studenckie Koło Naukowe 
Rachunkowości Rachmistrz (like) jest równoznaczne z przyznaniem Nagrody autorowi 
tego komentarza, będącego Uczestnikiem Konkursu. 

11. Informacja o przyznaniu Nagród, zgodnie z pkt 10 powyżej, zostanie podana przez 
Organizatora w dniach  

a. 16.03.2018 r. nie później niż do godz. 24.00 
b. 22.03.2018 r. nie później niż do godz. 24.00 
c. 27.03.2018 r. nie później niż do godz. 24.00 
d. 04.04.2018 r. nie później niż do godz. 24.00 

12. Nagrody nie mogą być wymienione na ich równowartość pieniężną ani na inne nagrody 
rzeczowe.  

13. W celu odebrania nagrody Uczestnik, będący laureatem Konkursu („Laureat”) jest 
zobowiązany do przesłania do Organizatora w wiadomości prywatnej w Serwisie 
Facebook, następujących danych:  
1) adres e-mail,  
2) imię i nazwisko,  
3) numer telefonu kontaktowego 

14. Odbiór Nagrody możliwy jest wyłącznie osobiście w siedzibie Organizatora, pod adresem 
wskazanym w pkt I ust. 3 Regulaminu, po uprzednim uzgodnieniu terminu odbioru 
Nagrody. 

15. Brak udzielenia Organizatorowi informacji, o których mowa w pkt 13 powyżej, w ciągu 24 
godzin od dnia ogłoszenia wyników jest równoznaczny z rezygnacją przez Laureata 
Konkursu z odbioru nagrody.  

16. Laureat jest uprawniony do zrzeczenia się Nagrody. W przypadku zrzeczenia się 
Nagrody, jak również w przypadku, o którym mowa w ust. 15 powyżej, Nagroda przepada 
bez prawa do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od Organizatora. W takim przypadku 
Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania nagrody innemu Uczestnikowi 
Konkursu. 

17. Wydanie Nagród nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi w 
szczególności zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 
fizycznych. 

 
IV. Odpowiedzialność 

 
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczanych komentarzy, tj. 

odpowiedzi Konkursowych, z zastrzeżeniem jednak, że w przypadku podjęcia informacji o 
naruszeniu regulaminu Serwisu Facebook lub norm powszechnie obowiązujących, w tym 
dobrych obyczajów, zobowiązuje w ciągu 24 godzin do usunięcia stwierdzonego 
naruszenia (notice and take down).  

2. Każdy Uczestnik Konkursu odpowiada za naruszenie postanowień regulaminu Serwisu 
Facebook w zakresie, w jakim wyraził zgodę w procesie rejestracji profilu użytkownika.  

3. Organizator ma prawo wykluczenia Uczestnika Konkursu w przypadku:  
5) podania nieprawdziwych danych osobowych w Serwisie Facebook lub stworzenia 

konta w Serwisie Facebook dla innej osoby bez jej pozwolenia, w tym przez 
osoby poniżej 13. roku życia,  

6) udziału w Konkursie przy pomocy kilku kont użytkowania w Serwisie Facebook,  
7) zablokowania konta użytkownika w Serwisie Facebook,  
8) używania w odpowiedziach Konkursowych, tj. komentarzach, słów powszechnie 

uznanych za niedozwolone, lub zamieszczania innych wypowiedzi naruszających 
prawa osób trzecich, w tym Organizatora lub Fundatora,  
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9) naruszenia przez odpowiedź (komentarz) na post Konkursowy praw autorskich, o 
ile takowe naruszenie zostało zgłoszone Organizatorowi i serwisowi Facebook.  

10) wystąpienia okoliczności uniemożliwiających udział Uczestnika w Konkursie, o 
których mowa w pkt II ust 3)-5) Regulaminu lub niepoinformowania Organizatora 
o wystąpieniu bądź zmianie tych okoliczności. 

4. Wykluczenie Konkursu z przyczyn wskazanych powyżej jest równoznaczne z utratą 
prawa do Nagrody. 

 
V. Przetwarzanie danych osobowych 

 
1. Przystąpienie do udziału w Konkursie oznacza zaakceptowanie Regulaminu i tym samym 

wyrażenie przez Uczestnika Konkursu zgody na przetwarzanie przekazanych przez 
siebie danych osobowych (wskazanych w pkt III ust. 13 Regulaminu) w rozumieniu 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 
922 ze zm.) (dalej „Ustawa”) przez Organizatora. Administratorem danych osobowych 
Uczestników Konkursu jest Organizator. Organizator przetwarza dane osobowe 
wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, komunikowania się z Uczestnikami, 
rozpatrywania ewentualnych zapytań i wątpliwości związnych z organizacją Konkursu 
oraz wydania Nagród.  Laurat Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia i 
nazwiska na stronie http://rachmistrz.ue.katowice.pl/. 

2. Dane osobowe udostępnione przez Uczestnika Konkursu będą przetwarzane zgodnie z 
Ustawą. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do danych, prawo ich 
poprawiania oraz żądania ich usunięcia. W celu wykonania swoich uprawnień Uczestnik 
Konkursu powinien wystąpić do administratora danych osobowych ze stosowną prośbą. 
Żądanie usunięcia danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa 
w Konkursie. 

3. Udostępnienie przez Uczestnika Konkursu jego danych osobowych odbywa się na 
zasadzie pełnej dobrowolności, jednakże odmowa przekazania wymaganych danych lub 
odwołanie zgody na przetwarzania wymaganych danych może spowodować brak 
możliwości uczestniczenia w Konkursie. 

4. Odbiorcą danych osobowych jest Organizator, Fundator Nagród, spółki z Grupy EY oraz 
ich pracownicy i współpracownicy. 

5. Uczestnik niniejszym upoważnia Organizatora do podpowierzenia przetwarzania danych 
osobowych Fundatorowi Nagród oraz spółkom z Grupy EY w celu określonym w ust. 1 
powyżej. Pełna nazwa oraz dane teleadresowe spółek z Grupy EY można znaleźć pod 
linkiem http://www.ey.com/PL/pl/About-us/Dane-spolek. 

6. Uczestnik wyraża zgodę na przekazanie przez Organizatora danych osobowych 
Uczestnika, o których mowa w Regulaminie Fundatorowi oraz spółkom z Grupy EY. 
 

 
VI. Postanowienia końcowe 

 
1. Zapytania i wątpliwości w sprawie Konkursu należy składać w formie e-mailowej na adres 

rachmistrz@uekat.pl lub listownej na adres Organizatora w trakcie trwania Konkursu.  
2. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie 

http://rachmistrz.ue.katowice.pl/ 
3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez Organizatora. 

Wszelkie decyzje Organizatora są w tym zakresie wiążące i ostateczne. 
4. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. Zgłoszenie się do 

Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Organizator zastrzega 
sobie prawo do dokonywania wiążącej wykładni niniejszego Regulaminu. 

5. Przystępując do Konkursu Uczestnik zobowiązany jest do działania zgodnie z 
postanowieniami Regulaminu oraz z obowiązującymi przepisami prawa. Akceptując 
Regulamin, Uczestnik wyraża zgodę na jego wszystkie  warunki  i zobowiązuje  się  do  
ich  przestrzegania. 

6. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19.11.2009 r. o grach 
hazardowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 165).  

http://www.ey.com/PL/pl/About-us/Dane-spolek
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7. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące 
przepisy prawa. 


