
REGULAMIN KONKURSU – PIERWSZY ROK STUDIÓW 

1. Organizatorem Konkursu jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula (AFiBV) ul. Stokłosy 3, 02-787 

Warszawa (dalej „Organizator”). 

2. Realizatorem  Konkursu na zlecenie Organizatora jest Daily Dose of Beauty Sp. z o.o. z siedzibą 

rejestrową w Warszawie, przy al. Jerozolimskich 107 , 02-011 Warszawa, wpisana do Krajowego 

Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod nr KRS 

0000621313, kapitał zakładowy 5.000 zł, NIP: 5272771889 (dalej „Realizator”).  

3. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym regulaminem 

(„Regulamin”) i zaakceptowaniem jego warunków. 

4. Organizator ogłasza Konkurs za pośrednictwem strony konkursowej znajdującej się pod adresem 

https://ddob.com/pierwszyrokstudiow. Wszelkie informacje dotyczące Konkursu będą 

komunikowane przez Organizatora za pośrednictwem strony 

https://ddob.com/pierwszyrokstudiow 

5. Konkurs trwa od 15.09.2017 od godziny 20:00 do 22.09.2017 do godziny 17:00 czasu polskiego. 

Aby wziąć udział w konkursie należy spełnić w ww terminie  warunki opisane w pkt 6 poniżej.  

6. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik musi w terminie do zakończenia Konkursu  rozwiązać 

quiz odpowiadając na 16 pytań zamkniętych oraz 1 pytanie otwarte oraz podać swój adres e-

mail, poprzez formularz aktywny na stronie https://ddob.com/pierwszyrokstudiow/form.   

7. Konkurs wygrywa uczestnik, który według Komisji, powoływanej przez Organizatora w składzie 3 

osób spośród swojego personelu, udzieli najbardziej kreatywnej odpowiedzi na pytanie otwarte 

oraz zdobył najwięcej punktów w pytaniach zamkniętych spośród tych wszystkich Uczestników, 

którzy rozwiązując quiz odpowiedzieli na wszystkie pytania. 

8. Komisja wybierze jednego Zwycięzcę, któremu przysługuje nagroda w postaci darmowego 

semestru na Akademii Finansów i Biznesu Vistula (AFiBV) ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa 

9. Dana osoba może zostać nagrodzona tylko jeden raz w całym Konkursie.  

10. Konkurs skierowany jest do osób mieszkających w Polsce, które ukończyły 18 rok życia. Osoby 

posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą brać udział w Konkursie jedynie 

za zgodą ich opiekuna prawnego, który ma obowiązek zaakceptować Regulamin oraz przesłać 

skan  oświadczenia zawierającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych w momencie 

zgłoszenia do konkursu.  

11. Informacje o zwycięzcach zostaną opublikowane na stronie konkursowej do dnia 30.09.2017. 

12. Warunkiem odebrania nagrody jest wysłanie, w terminie 10 dni od dnia opublikowania 

informacji o wygraniu w Konkursie przez Zwycięzcę wiadomości email z adresem mailowym oraz 

adresem korespondencyjnym i numerem telefonu komórkowego bezpośrednio na 

https://ddob.com/pierwszyrokstudiow
https://ddob.com/pierwszyrokstudiow/form


pomoc@ddob.com. Wysyłka nagrody wyłącznie na terenie Polski, w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania przez Organizatora wiadomości e-mail od danego Zwycięzcy.  

13. Administratorem danych uczestników jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula (AFiBV) ul. 

Stokłosy 3, 02-787 Warszawa. Dane będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu tj. 

przeprowadzenia quizu, publikacji danych zwycięzców, poinformowania o wynikach oraz 

przekazania nagród, jak również w celu informowania o ofercie AFiBV, a w przypadku wyrażenia 

dodatkowej zgody również informowania o ofercie Grupy Uczelni Vistula, do której należą 

Akademia Finansów i Biznesu Vistula oraz Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji. Każda osoba ma 

prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania oraz prawo do wycofania udzielonej 

zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, 

które odbywało się na jej podstawie, zanim została wycofane. Wyrażenie sprzeciwu na 

przetwarzanie danych w celach realizacji Konkursu jest jednoznaczne z zakończeniem udziału w 

Konkursie. Można skorzystać z powyższych uprawnień, kierując stosowne pismo na adres 

siedziby lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: wycofaniezgody@vistula.edu.pl. Podanie 

danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w Konkursie,  

14. W przypadku gdy Zwycięzca Konkursu w terminach określonych w pkt 12 powyżej nie poda 

wszystkich wskazanych danych lub poda dane niepełne lub nieprawidłowe, a w przypadku osób 

posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnych nie prześle skanu oświadczenia, o 

którym mowa w pkt.10 powyżej, zwycięzca Konkursu traci prawo do Nagrody i dana Nagroda 

zostanie przyznana kolejnemu Uczestnikowi, którego zgłoszenie wybierze Komisja Konkursowa 

spośród osób, które rozwiązując quiz odpowiedziały  na wszystkie pytania. 

15. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za błędne lub niekompletne dane podane Organizatorowi 

lub zmianę tych danych przez Uczestnika w sposób uniemożliwiający wydanie mu nagrody. 

Zwrot przesyłki właściwie zaadresowanej (wedle podanych przez Uczestnika danych) skutkuje 

utratą prawa do Nagrody, a Organizator przyzna nagrodę kolejnemu Uczestnikowi wybranemu 

przez Komisję Konkursową spośród osób, które rozwiązując quiz odpowiedziały na wszystkie 

pytania. 

16. Uczestnik może zrzec się prawa do nagrody, jednakże nie może przenieść prawa do nagrody na 

osobę trzecią, bądź żądać zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny, ani na żadną inną formę 

rekompensaty.  

17. Konkurs nie podlega przepisom Ustawy o grach hazardowych. Wszelkie obciążenia podatkowe 

wynikające z wygranej w niniejszym Konkursie są po stronie Organizatora.  

18. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.  

19. Informacja o zmianach zostanie opublikowana w taki sposób, w jaki był ogłaszany Regulamin. 



20. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez uczestników Konkursu 

Organizatorowi nieprawidłowych lub niekompletnych danych.  

21. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia ze skutkiem natychmiastowym uczestnika z 

udziału w Konkursie, jak również odmowy przyznania uczestnikowi nagrody w przypadku, gdy 

uczestnik podał nieprawdziwe lub niekompletne dane wymagane i niezbędne do przyznania 

nagrody, a także w przypadku naruszenia postanowień Regulaminu.  

22. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania/zamknięcia Konkursu.  

23. Powyższe zwolnienie z odpowiedzialności nie wpływa na odpowiedzialność Organizatora wobec 

uczestnika konkursu w związku z jego udziałem w Konkursie.  

24. Regulamin niniejszy jest także dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora i Realizatora.  

25. Niniejszy Konkurs nie jest badaniem opinii publicznej ani sondażem. 

26. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny. 

27. Reklamacje i zapytania związane z realizacją Konkursu, należy kierować do Realizatora na adres 

konkurs@ddob.com. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania w 

formie elektronicznej na w/w adres e-mail, z opisem sytuacji i żądaniem osoby składającej 

reklamację. 


