
 

 

Regulamin Konkursu „NaklejkUJ” 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) określa zasady udziału 

w Konkursie „NaklejkUJ” (zwany dalej „Konkursem”). 

2. Konkurs organizuje Zespół Informacji i Promocji Samorządu Studentów Uniwersytetu 

Jagiellońskiego (zwana dalej „Organizatorem”). 

3. Celem Konkursu jest informowanie studentów o obowiązku prolongowania legitymacji 

studenckich oraz promocja Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

4. Pula nagród składa się z toreb płóciennych, długopisów, notatników, breloczków, 

kubków, piórników oraz ołówków (zwane dalej: „Nagrodami”). 

5. Konkurs odbywa się od 13 października 2021 r. do 20 października 2021 r. 

6. Konkurs odbywa się w formie elektronicznej za pomocą Internetu. 

7. Prawa i obowiązki związane z uczestnictwem w Konkursie są niezbywalne. 

8. Regulamin będzie dostępny podczas trwania Konkursu pod adresem 

https://ujchmura.sharepoint.com/:f:/r/teams/DokumentySSUJ/Shared%20Documents/

Regulaminy%20Wydarze%C5%84?csf=1&web=1&e=u83SVh. 

9. Wszelka komunikacja z Organizatorem odbywa się za pomocą adresu email 

promocja@samorzad.uj.edu.pl  

§ 2. Warunki uczestnictwa 

1. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie studenci studiów pierwszego lub drugiego 

stopnia lub studiów jednolitych magisterskich na Uniwersytecie Jagiellońskim (zwani 

dalej: „Studentami”). 

2. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 

3. Warunkiem udziału w Konkursie jest wysłanie zgłoszenia na adres Organizatora 

(zwane dalej: „Zgłoszeniem”). 

4. Osoby, które wysłały Zgłoszenie są uczestnikami konkursu (zwani dalej: 

„Uczestnikami”). 

https://ujchmura.sharepoint.com/:f:/r/teams/DokumentySSUJ/Shared%20Documents/Regulaminy%20Wydarze%C5%84?csf=1&web=1&e=u83SVh
https://ujchmura.sharepoint.com/:f:/r/teams/DokumentySSUJ/Shared%20Documents/Regulaminy%20Wydarze%C5%84?csf=1&web=1&e=u83SVh
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5. Aby Zgłoszenie zostało uwzględnione w konkursie, Student musi w nim zamieścić: 

1) swoje imię i nazwisko; 

2) zdjęcia obu stron swojej legitymacji studenckiej, której ważność została 

przedłużona do 31 marca 2022 r. 

6. Zgłoszenia można wysyłać do godziny 23:59 20 października 2021 r. 

7. Komisja, w skład której wchodzą Przewodnicząca Zespołu Informacji i Promocji 

Samorządu Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego Agnieszka Krawczyk oraz 

Wiceprzewodnicząca Kamila Masiarz (zwana dalej: „Komisją”), bada zgodność 

Zgłoszeń z treścią Regulaminu w okresie od 21 października do 27 października 2021 r. 

8. Komisja nie uwzględnia w Konkursie Zgłoszeń, które: 

a. nie zawierają wymaganych informacji; 

b. zostały wypełnione fałszywymi danymi lub danymi innej osoby; 

c. wysłała osoba nie spełniająca przesłanek uczestnictwa w Konkursie; 

d. zostały wysłane po terminie. 

9. Dziesięcioro pierwszych Studentów, którzy najszybciej wyślą Zgłoszenia, które 

następnie zostały uwzględnione przez Komisję, staje się zwycięzcami Konkursu (zwani 

dalej: „Zwycięzcami”). 

§ 3. Nagrody 

1. Organizator jest zobowiązany wysłać Zwycięzcom informuję o przyznaniu Nagrody 

oraz możliwości jej odbioru. 

2. Zwycięzca ma prawo odebrać Nagrodę w ciągu miesiąca od otrzymania informacji, o 

której mowa w ust. 1, w biurze Samorządu Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego na 

ul. Czapskich 4 w Krakowie. 

3. Nagrody są wydawane za pisemnym pokwitowaniem Zwycięzcy lub jego 

pełnomocnika. 

4. Zwycięzca musi poinformować Organizatora z wyprzedzeniem, że udzielił 

pełnomocnictwa do odbioru Nagrody osobie trzeciej, pod rygorem jej niewydania. 

Organizator wydaje Nagrodę za okazaniem dowodu tożsamości, a w przypadku 

pełnomocnika za dodatkowym okazaniem pełnomocnictwa. 



 

 

5. Pełnomocnictwo może być zawarte w wiadomości, o której mowa w ust. 4, lub 

sporządzone w formie pisemnej. Pełnomocnictwo musi zawierać imię i nazwisko 

pełnomocnika, a przypadku studentów dodatkowo numer indeksu, oraz imię i nazwisko 

mocodawcy. 

§ 4.Ochrona danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Uniwersytet Jagielloński 

z siedzibą w Krakowie, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, reprezentowany przez Rektora 

UJ. („Administrator”).  

2. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) i f) zgodnie 

z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie 

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

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych osobowych).  

3. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu, a także w celach 

marketingowych oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 

realizowanych przez Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i lit. f) 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.  

4. W związku z prowadzeniem Konkursu zbierane będą od Uczestników dane osobowe, 

o których mowa w § 2 ust. 5. 

5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału 

w Konkursie. 

6. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane do czasu zakończenia Konkursu lub 

do czasu cofnięcia zgody (w zakresie przetwarzania danych osobowych w celach 

marketingowych). 

7. Dane osobowe Uczestników podane w Zgłoszeniu nie będą udostępniane osobom 

trzecim, przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych. 

8. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do uzyskania informacji 

o przetwarzaniu danych osobowych i uprawnieniach wynikających z ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych, w szczególności: prawo żądania od 



 

 

Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania zgodnie z przepisami prawa, a także wniesienia skargi do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9. Dane Uczestników Konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie 

będą poddawane profilowaniu. 

10. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Dane kontaktowe do Inspektora 

Danych Osobowych: ul. Gołębia 24, 30-007 Kraków, pokój nr 5. Kontakt z Inspektorem 

możliwy jest przez e-mail: iod@uj.edu.pl lub pod nr telefonu 12 663 12 25 – w dniach 

od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 15:00. 

§ 5. Postanowienia końcowe 

1. Uczestnik Konkursu oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje 

jego postanowienia. 

2. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień niniejszego Regulaminu 

w każdym czasie. 

3. Wiążącej wykładni Regulaminu dokonuje Organizator. Kwestie nieuregulowane 

niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator. 

4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu 

cywilnego. 

5. Regulamin wchodzi w życie w dniu ogłoszenia. 


