
 

1 
 

Regulamin Konkursu „Wybieramy Superbohaterkę Fundacji" 
 
  

1. Organizatorem Konkursu „Wybieramy Superbohaterkę Fundacji” jest Fundacja 
Orange, z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 160  (dalej: „Organizator” lub 
„Fundacja”). 

 
2. Uczestnikiem Konkursu mogą być osoby prywatne (dalej: „Uczestnik Konkursu”). 

 
3. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora, a także członkowie 

najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej 
wymienionych osób. 

 
4. Zadaniem Uczestników Konkursu jest stworzenie dowolnej długości tekstu, będącego 

odpowiedzią na pytanie konkursowe: Opowiedz nam swoją unikatową, kobiecą 
historię związaną z Fundacją Orange. 

 
5. Aby wziąć udział w Konkursie, należy wysłać pracę na adres email: 

KonkursFundacja@orange.com od 8 marca do 2018 do 15 marca 2018 (do 23:59). Do 
pracy należy dołączyć dane Uczestnika Konkursu tj. imię i nazwisko, adres poczty 
elektronicznej, oraz oświadczenia, których treść została zawarta w Załączniku nr 1 do 
Regulaminu.  Zgłoszenie niekompletne nie będzie oceniane.  

 
6. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.  

 
7. Komisja konkursowa, składająca się z 3 pracowników Fundacji Orange, wybierze 3 

laureatów konkursu w terminie do 19 marca 2018.  
 

8. Lista laureatów zostanie przedstawiona na łamach strony www.fundacja.orange.pl   
 

9. Prace zgłoszone do Konkursu będą oceniane zgodnie z poniższymi Kryteriami oceny: 
 

a. zgodność pracy z tematem Konkursu, zgodnie z pkt.3 , Regulaminu, 
b. innowacyjność w przygotowaniu pracy,    
c. estetyka i walory językowe pracy. 

 
 

10. Nagrodami dla 3 laureatów są zestawy gadżetów Fundacji Orange o łącznej wartości 
każdego z nich nieprzekraczającej kwoty 500 zł brutto. Organizator bierze na siebie 
podatek należny za przyznane nagrody. 
 

11. Nagrody zostaną wysłane na wskazane przez laureatów adresy w ciągu 14 dni 
roboczych od momentu podania ich przedstawicielowi Organizatora konkursu, który 
skontaktuje się z nimi w ciągu 5 dni roboczych od dnia wyłonienia listy laureatów. 

 
12. Koszt przesyłki nagród pokrywa Organizator Konkursu.  
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13.  Organizatorzy zastrzegają możliwość zmiany Regulaminu Konkursu, poprzez 
zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej www.fundacja.orange.pl  

 
14. Informujemy, że administratorem danych osobowych zbieranych w zgłoszeniu do 

Konkursu jest Fundacja Orange, z siedzibą w Warszawie (02-326) przy Al. 
Jerozolimskich 160. Jeżeli Uczestnik wyrazi stosową zgodę, dane te będą 
przetwarzane w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu w 
tym w celu udostępnienia informacji o wynikach Konkursu na stronie internetowej 
www.fundacja.orange.pl. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do 
realizacji ww. celów. Dane osobowe nie będą udostępniane. Osobie, której dane 
dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 

 
15. Uczestnik Konkursu ma prawo do wycofania zgody, o której mowa w pkt 14 powyżej 

w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Zgoda może być w dowolnym czasie wycofania 

poprzez przesłanie maila na adres www.fundacja.orange.pl. Wycofanie zgody jest 

równoznaczne z zaprzestaniem udziału w Konkursie. 

 
16. Aktualne informacje na temat Konkursu dostępne są na stronie 

www.fundacja.orange.pl 
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Załącznik nr 1 
 

1. Oświadczam, iż zapoznałem(am) się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane w 
Regulaminie konkursu.  
 

2. Oświadczam, iż zapoznałem się z informacją dotyczącą przetwarzania moich danych 
osobowych.  
 

3. Wyrażam zgodę / nie wyrażam* zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w 
postaci imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej, Organizatora w celach 
organizacji i przeprowadzenia Konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach 
Konkursu na stronie internetowej www.fundacja.orange.pl. 
 

 
 
 
 

http://www.fundacja.orange.pl/

