REGULAMINU KONKURSU CHROMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SP. K. Z/S W ŻARACH NA STANOWISKO MENADŻERA GWARANCJI JAKOŚCI

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem Konkursu na stanowisko Menadżera Gwarancji Jakości, zwanego dalej
„Konkursem” jest Chroma Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z/s w Żarach
ul. Przemysłowa 5, 68-200 Żary, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000587950, NIP:
9282082722, REGON: 36305242900000, zwana dalej: Organizatorem.
2. Podmiotem odpowiedzialnym za koordynację i prawidłowy przebieg Konkursu jest
Think Kong sp. z o.o. z/s w Warszawie, ul. Wolska 88, 01-141 Warszawa, wpisana do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000333041, NIP: 5272606512, REGON:
141944105, zwana dalej: Think Kong.
3. Celem Konkursu jest wyłonienie osoby na stanowisko Menadżera Gwarancji Jakości
w firmie Chroma Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z/s w Żarach na
okres 12 miesięcy.
4. Na cele związane z niniejszym Konkursem Organizator wyznacza Komisję
Konkursową, składającą się z przedstawicieli Organizatora oraz Think Kong (dalej:
Komisja Konkursowa).
5. Czas trwania Konkursu obejmuje okres od dnia 08 stycznia 2018 r. do dnia 05 marca
2018 r. Okres ten nie obejmuje wydania nagród.
6. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
1. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
§2
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, mające pełną zdolność do czynności
prawnych (dalej zwane: „Uczestnikami”). Kandydaci nie muszą być obywatelami Polski.
2. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest dokonanie Zgłoszenia przez Uczestnika w
okresie trwania I etapu Konkursu, wskazanym w § 3 ust. 1 pkt 1.1, na stronie

internetowej Konkursu znajdującej się pod adresem
www.najpozytywniejszapracaswiata.pl (dalej: „Strona Konkursu”) poprzez:
- wypełnienie dostępnego na Stronie Konkursu Formularza z danymi osobowymi,
- dołączenie do Formularza Załącznika, będącego prezentacją sylwetki Uczestnika, w
dowolnej formie (np. zdjęcie, video CV, plik tekstowy),
- wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz treści Zgłoszenia przez
Organizatora w związku z udziałem w Konkursie na potrzeby Konkursu, zgodnie z
Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 t.j. ze zm),
- oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji treści Regulaminu i przystąpieniu do
Konkursu na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie,
- oświadczenie, że Uczestnikowi przysługują pełne i nieograniczone autorskie prawa
osobiste i majątkowe do Zgłoszenia, w tym prawo do wykorzystania go na cele
Konkursu, że zostało ono wykonane osobiście, bez niedozwolonych zapożyczeń oraz nie
narusza praw przysługujących osobom trzecim, w tym w szczególności praw autorskich
innych osób,
- wybór opcji „wyślij Zgłoszenie”.
1.

Podane w Zgłoszeniu dane muszą być prawdziwe i aktualne.

2. Uczestnik może dokonać jednego Zgłoszenia do Konkursu. W przypadku dokonania
większej ilości zgłoszeń, brane będzie pod uwagę wyłącznie pierwsze Zgłoszenie.
3. Zgłoszenie może być w języku polskim lub w języku angielskim.
§ 3 PRZEBIEG KONKURSU
1.

Konkurs składa się z dwóch etapów.
1.1.

I etap Konkursu polega na przyjmowaniu Zgłoszeń, o których mowa w § 2
ust. 2 powyżej – czas trwania: 08.01.2018 r. – 04.02.2018 r. do godz.
23:59:59.

1.2.

Spośród otrzymanych Zgłoszeń Komisja Konkursowa dokona wyboru 10
Uczestników (dalej: Kandydaci).

1.3.

Kryteriami wyboru w zakresie I fazy są:

- pomysłowość zgłoszenia,
- dopasowanie sylwetki Kandydata do wymogów stanowiska.

1.4.

Ogłoszenie wyników I etapu nastąpi dnia 12.02.2018 r. na Stronie
Konkursu oraz poprzez poinformowanie wybranych 10 Kandydatów
drogą elektroniczną na wskazany przez nich w Zgłoszeniu adres e-mail.

2.2.

II etap Konkursu polega na nadesłaniu przez wybranych w I fazie
Konkursu 10 Kandydatów linku do jednego krótkiego filmu wideo z
autoprezentacją, długość filmu maksymalnie 2 minut (dalej: Film).

2.3.

Nadesłanie linków do Filmów nastąpi w terminie najpóźniej do dnia
18.02.2018 r. na adres kontakt@najpozytywniejszapracaswiata.pl

2.4.

Wraz z nadesłaniem Filmu Kandydat składa oświadczenie, że przysługują
mu pełne i nieograniczone autorskie prawa osobiste i majątkowe do
Filmu, w tym prawo do wykorzystania go na cele Konkursu, że został on
wykonany osobiście, bez niedozwolonych zapożyczeń oraz nie narusza
praw przysługujących osobom trzecim, w tym w szczególności praw
autorskich innych osób, a także wyraża zgodę na udostępnienie Filmu na
Stronie Konkursu oraz fanpage’u www.facebook.com/chromadrukarnia/
przez Organizatora wraz z danymi osobowymi Kandydata.

2.5.

Wraz z nadesłaniem Filmu Kandydat składa oświadczenie, że z
momentem przesłania Filmu na cele Konkursu przenosi on nieodpłatnie i
bezterminowo na Organizatora niezbędne na cele Konkursu licencje w
zakresie obrotu Filmem, rozpowszechniania Filmu poprzez publiczne
wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie,
a także publiczne udostępnianie Filmu w taki sposób, aby każdy mógł
mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym i
zobowiązuje się, że nie odwoła w/w zezwoleń i upoważnień.

2.5.

Film
będzie
prezentowany
na
Stronie
Konkursu/fanpage’u
www.facebook.com/chromadrukarnia/ z opcją głosowania.

2.5.

Termin oddawania głosów na Filmy to 12.02.2018 r. – 26.02.2018 r.

2.6.

Kryteriami pomocniczymi wyboru w zakresie II etapu jest:

- liczba oddanych głosów
- pomysłowość, sposób prezentacji swojej sylwetki w materiale wideo
Ostateczną decyzję co do wyboru Zwycięzcy Konkursu podejmuje Komisja
Konkursowa.

2.7.Oddanie głosu wymaga zalogowania się przez Facebook Connect. Organizator
przewidział nagrodę dla głosujących za oddanie głosu w postaci vouchera
wartościowego na wydruk w firmie Organizatora.
2.8.Ogłoszenie wyników II etapu nastąpi dnia 01.03.2018 r. na Stronie Konkursu oraz
poprzez poinformowanie Zwycięzcy Konkursu drogą elektroniczną na wskazany
przez niego w Zgłoszeniu adres e-mail.
2.

Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do kontaktu z Uczestnikami oraz
Kandydatami przed ogłoszeniem wyników.

3.

Zgłoszenia dokonane po upływie terminu oraz Filmy nadesłane po
wyznaczonym terminie podlegają odrzuceniu.

4.

Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich
odwołanie.

5.

Organizator ma prawo wyeliminować na dowolnym etapie Uczestnika lub
Kandydata, co do którego ma uzasadnione podejrzenia o podanie
nieprawdziwych lub nieaktualnych danych, naruszenie praw autorskich osób
trzecich, stosowanie jakiejkolwiek formy nieuczciwej rywalizacji (zdobywanie
nieprawdziwych głosów, spamowanie na stronach portalu internetowego
Facebook itp. ) lub naruszenie lub próbę obejścia niniejszego Regulaminu.

6.

Zgłoszenie Konkursowe oraz Film nie mogą zawierać linków reklamowych,
zwrotów uznanych za niecenzuralne lub w jakikolwiek sposób godzących w
uczucia innych. Organizator ma prawo wyeliminować na dowolnym etapie
Uczestnika lub Kandydata, którego Zgłoszenie lub Film zawiera powyższe.
§ 4 NAGRODY

1. W Konkursie przyznawane są następujące Nagrody:
a) jedna Nagroda Główna – 12-miesięczny kontrakt z Chroma Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością sp. k. z/s w Żarach, za wynagrodzeniem w łącznej wysokości
60.000,00 zł brutto, podczas którego Zwycięzca Konkursu przez okres minimum
jednego tygodnia będzie przebywał w Żarach w firmie
Organizatora Konkursu. Zwycięzca Konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie
jego wizerunku przez Organizatora do celów promocyjnych. Pozostałe warunki
odbycia kontraktu zostaną ustalone indywidualnie pomiędzy Zwycięzcą a Chroma
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z/s w Żarach. Organizator
zastrzega sobie prawo do przedterminowego rozwiązania kontraktu ze Zwycięzcą
Konkursu, w przypadku nieprzestrzegania przez niego warunków umowy
zawartej z Organizatorem;

b) 9 nagród pocieszenia I stopnia dla Zwycięzców I fazy Konkursu – gadżety
elektroniczne wartości 100zł/szt;
c) nagrody pocieszenia II stopnia dla Kandydatów I fazy Konkursu - vouchery - 50%
rabatu na usługi świadczone przez firmę Organizatora. Limit wartości zleceń,
które można realizować z użyciem vouchera będzie podana razem z informacją o
przyznaniu vouchera.

d) nagrody III stopnia dla Głosujących w II fazie Konkursu - vouchery - 30% rabatu
na usługi świadczone przez firmę Organizatora. Limit wartości zleceń, które
można realizować z użyciem vouchera będzie podana razem z informacją o
przyznaniu vouchera.
1. Organizator skontaktuje się ze Zwycięzcą Konkursu i Laureatami Nagród i ustali
szczegóły wydania im Nagród.
2. Zwycięzcy i Laureatom Nagród nie przysługuje prawo do wymiany Nagród na gotówkę.
3. Zwycięzcy i Laureatom Nagród nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do uzyskania
Nagrody na osoby trzecie.
4. Zwycięzca i Laureaci Nagród nie posiadają prawa do zgłoszenia zmiany warunków
Nagrody.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody z
przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy Konkursu i Laureatów Nagród, a w
szczególności w przypadku zmiany ich danych, o których nie został poinformowany. W
takim przypadku Nagroda przepada.
§ 5 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych Uczestników i Kandydatów jest
Organizator.
2. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami
ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 t.j. ze zm.).
3. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez Uczestników i Kandydatów
będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu. Dane osobowe mogą być także
przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie
usprawiedliwionych celów Administratora danych oraz w celu spełnienia
bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do wzięcia
udziału w Konkursie oraz wydania Nagrody.

5. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do takich
danych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia. W tym celu powinny one
skontaktować się z Administratorem Danych.
§ 6POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie oznacza wyrażenie przez Uczestnika Konkursu
zgody na zamieszczenie niektórych jego danych (imienia, nazwiska, pseudonimu) we
wszystkich materiałach związanych z Konkursem, niezależnie od formy ich wyrażenia,
mających za przedmiot propagowanie Konkursu oraz relacje z jego przebiegu na stronie
najpozytywniejszapracaswiata.pl przez czas trwania Konkursu.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za naruszenie praw autorskich osób
trzecich przez Uczestników i Kandydatów.
3. Regulamin Konkursu zamieszczony jest na Stronie Konkursu.
4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 8.01.2017 roku i obowiązuje do czasu
zakończenia działań związanych z Konkursem.
5. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu przez czas
trwania Konkursu bez podania przyczyny. W przypadku zmiany regulaminu Organizator
zamieści przedmiotową informację wraz z aktualną treścią Regulaminu na Stronie
Konkursu oraz prześle informację do Uczestników i Kandydatów drogą elektroniczną na
wskazane przez nich adresy e-mail. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia na
Stronie Konkursu.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów określonych w niniejszym
Regulaminie, bez podania przyczyny.
7. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za doręczenia i terminowość
korespondencji wysyłanej za pomocą poczty lub poczty elektronicznej, a także za
działanie Internetu i ewentualnie z tym związane nieprawidłowości w toku Konkursu, w
tym opóźnienia w dostarczeniu Zgłoszeń lub Filmów.
8. Wszelkie materiały związane z Konkursem przekazane Organizatorowi nie podlegają
zwrotowi.
9. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany
zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu
społecznościowego Facebook.
10. We wszystkich przypadkach nieokreślonych w niniejszym Regulaminie ostateczną
decyzję podejmuje Organizator.
11. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie
mają przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o
prawie autorskim i prawach pokrewnych.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia Konkursu, jeśli liczba zgłoszeń

będzie mniejsza niż 10 lub w przypadku niezadowalającego poziomu Zgłoszeń
Uczestników lub Filmów Kandydatów

