Regulamin konkursu Quiz wiedzy o systemie eRecruiter
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs " Quiz wiedzy o systemie eRecruiter", zwany dalej „Konkursem”, organizowany jest przez Spółkę
Grupa Pracuj Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 51, 00-838 Warszawa,
zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000388875, o numerze NIP 701-027-11-70i kapitale zakładowym w
wysokości 408.542 zł, zwaną dalej „Organizatorem".
2. Konkurs organizowany jest za pomocą systemu eRecruiter, którego właścicielem jest Organizator. Konkurs
dostępny jest w systemie eRecruiter dla zalogowanych klientów oraz na stronie eRecruiter na Facebooku
pod adresem: http://www.facebook.com/eRecruiter.
3. Uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej „Uczestnikiem” może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, z
wyjątkiem pracowników Organizatora oraz członków ich najbliższych rodzin.
4. Konkurs organizowany jest na podstawie niniejszego regulaminu, zwanego dalej „Regulaminem".
5. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika całości postanowień
Regulaminu.
6. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
7. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu będzie czuwała komisja konkursowa, zwana dalej „Komisją”, w
której skład wchodzi czterech przedstawicieli Organizatora.
8. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany, administrowany
ani stowarzyszony z serwisem społecznościwym Facebook. Informacje podawane przez Uczestnika są
informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie serwisowi Facebook i będą one wykorzystane wyłącznie w
celu przeprowadzenia Konkursu.
ZASADY KONKURSU
1. Konkurs odbywa się kwartalnie (4 razy do roku). Pierwsza edycja Konkursu trwa od 22 września 2011 do 30
września 2011 r.
2. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.
3. Aby wziąć udział w Konkursie należy udzielić odpowiedzi na pytania konkursowe dotyczące wiedzy o
systemie eRecruiter
4. Komisja konkursowa, składająca się z pracowników Organizatora dokona wyboru 10 osób, które jako
pierwsze udzieliły poprawnej odpowiedzi na wszystkie pytania konkursowe.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci internetowej, za pośrednictwem której
Uczestnik korzysta z aplikacji konkursowej, jak również za jakiekolwiek uszkodzenia techniczne i usterki
sprzętu komputerowego, oprogramowania, serwisu Facebook, a także powstałe w ich wyniku zakłócenia
działania aplikacji.

NAGRODY
1. Nagrodą w Konkursie, zwaną dalej „Nagrodą” jest bon do sieci salonów EMPIK o wartości 50 zł,
2. Każdy Uczestnik może wygrać tylko jedną Nagrodę.
3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Nagród przewidzianych w niniejszym paragrafie. Zmiana
Nagród nie stanowi zmiany Regulaminu.
4. Nagrody nie podlegają wymianie na inne ani na ich równowartość pieniężną.
5. Uczestnik może zrzec się Nagrody przesyłając Organizatorowi odpowiednie oświadczenie za pośrednictwem
poczty elektronicznej lub pisemnie. W przypadku zrzeczenia się Nagrody, zostanie ona przyznana
Uczestnikowi, który zajął kolejne miejsce na liście zwycięzców Konkursu.
6. W razie zrzeczenia się Nagrody Uczestnik nie nabywa roszczenia o zapłatę równowartości pieniężnej
Nagrody, a wszelkie jego roszczenia wobec Organizatora Konkursu wygasają.
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ZASADY PRZYZNANIA NAGRÓD I POWIADOMIENIE O WYNIKACH
1. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w ciągu 7 dni od dnia zakończenia Konkursu. Imienna lista
zwycięzców Konkursu opublikowana zostanie w systemie eRecruiter oraz na stronie eRecruiter’a na
Facebooku.
2. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz
poproszeni o podanie adresu korespondencyjnego na jaki zostanie przesłana Nagroda.
3. Nagrody zostaną przesłane pocztą na adres podany przez Uczestnika Konkursu w ciągu 7 dni roboczych od
dnia przesłania przez Uczestnika adresu do wysyłki Nagrody.
4. Koszty doręczenia Nagród pokrywa Organizator.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za termin i sposób doręczenie przez pocztę Nagród.
6. Organizator
nie
ponosi
odpowiedzialności
za
zgłoszenia
opóźnione
lub
utracone
z przyczyn niezależnych od Organizatora.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych
danych dotyczących adresu zamieszkania lub innych danych uniemożliwiających lub opóźniających
doręczenie Nagrody.
8. Uczestnik, który nie odebrał Nagrody w trybie przewidzianym dla przesyłek pocztowych, uważany jest za
Uczestnika, który zrzekł się nagrody z chwilą otrzymania przez Organizatora zwrotu przesyłki.

DANE OSOBOWE
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia Konkursu oraz przyznania
Nagrody jest Grupa Pracuj Solutions Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul Prostej 51 (00 – 838
Warszawa).
2. Organizator może przetwarzać następujące dane osobowe:
a) imię i nazwisko,
b) adres poczty elektronicznej,
c) adres korespondencyjny wraz z kodem i miejscowością.
3. Wszystkie dane osobowe Uczestników Konkursu zebrane przez Organizatora są niezbędne do prawidłowego
przeprowadzenia Konkursu oraz przyznania Nagród.
4. W przypadku wygranej Uczestnik wyraża zgodę na publikację swojego imienia i nazwiska oraz nazwy firmy
w systemie eRecruiter oraz na stronie internetowej http://www.facebook.com/eRecruiter.
5. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r.,
Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) dane osobowe uczestników przetwarzane są przez Organizatora wyłącznie w
celach:
a) realizacji Konkursu,
b) ogłoszenia wyników Konkursu,
c) doręczenia Nagrody,
6. Każdy Uczestnik ma prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, jak również prawo do
żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz ich usunięcia.
7. Uczestnik podaje swoje dane dobrowolnie.
8. Podane dane osobowe przetwarzane są przez Organizatora zgodnie z treścią Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926) oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r 144, poz. 1204).

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelką korespondencję związaną z Konkursem należy kierować na adres: kontakt@erecruiter.pl
2. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania
wydania Nagród, nie można przenosić na inne osoby i podmioty.
3. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w Konkursie Uczestnika
(w tym odmówić mu przyznania Nagrody), w stosunku do którego powziął podejrzenie o działania sprzeczne
z niniejszym Regulaminem. Organizator nie ma obowiązku informować Uczestników o ich wykluczeniu
z Konkursu.
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4. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik
zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r.
o grach hazardowych.
5. Wszelkie ewentualne spory związane z Konkursem będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy dla
siedziby Organizatora.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu nawet w trakcie trwania Konkursu. Informacje
o ewentualnych zmianach zostaną zamieszczone w systemie eRecruiter oraz na stronie eRecruitera na
Facebooku. Zmiany w Konkursie wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia.
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu
cywilnego i inne przepisy prawa.
8. Niniejszy regulamin wchodzi w życie 22 września 2011 roku.

