
Streszczenie – nie zastępuje regulaminu, ale podsumowuje to, co w nim 
najważniejsze: 

1. Do konkursu można zgłosić nie więcej niż trzy prace. 

2. Każda praca powinna być oryginalna, czyli zostać przygotowana samodzielnie 

przez osobę, która chce wziąć udział w konkursie. 

3. Szczegółowe wymagania dotyczące prac określa regulamin, ale można je streścić 
krótko: „nie naruszaj cudzych praw, nie obrażaj nikogo”. 

4. Zgłoszenie powinno zawierać: 

a. do trzech memów – prac konkursowych, 

b. imię i nazwisko oraz e-mail uczestnika, 

c. jeśli praca zawiera wizerunek (czyli np. twarz) uczestnika, powinno być to 
zaznaczone w zgłoszeniu; jeśli zawiera wizerunek kogoś innego, w 
zgłoszeniu potrzebna jest także zgoda udzielona przez tę osobę na 
rozpowszechnianie wizerunku przez nas; dotyczy to również osób 
powszechnie znanych.  

5. Nie „zabieramy” praw autorskich, ale zgłoszenie pracy jest równoznacznie z 

zezwoleniem nam na korzystanie z niej (licencja niewyłączna). 

6. Prace można zgłaszać od 25 listopada do 1 grudnia br. 

7. Komisja wybierze nie więcej niż dziesięć prac, które zostaną nagrodzone biletami 
na Mega Sekurak Hacking Party jakie odbywa się w dniu 6 grudnia br. Może też 

przyznać wyróżnienia. 

8. Wyniki ogłosimy w dniu 3 grudnia br. 

 

I. Postanowienia ogólne  

1. Organizatorem konkursu jest Securitum Szkolenia Securitum Sp. z o.o. Sp. k. z 

siedzibą przy ul. Siostry Zygmunty Zimmer 5, 30-441 Kraków, zwany dalej 

„Organizatorem”.  

2. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu graficznego mema internetowego, 

rozumianego jako tekst w formie puenty zamieszczonego na tle grafiki lub fotografii, o 

tematyce związanej z szeroko rozumianym bezpieczeństwem IT. Mile widziane (ale 

niekonieczne) nawiązanie do serwisu sekurak.pl i/lub realizowanych/wspieranych 

przez niego inicjatyw, np. szkolenia z zakresu bezpieczeństwa IT, Mega Sekurak 

Hacking Party, książka "Bezpieczeństwa aplikacji www".  

3. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 921 §1 kodeksu cywilnego. 

4. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią 

promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 

19.11.2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2009 nr 201 poz. 1540 z późniejszymi 

zmianami).  

5. W celu oceny prawidłowości zgłoszeń oraz oceny prac konkursowych Organizator 

powoła komisję konkursową (dalej zwana „Komisją Konkursową”), w której skład wejdą 

osoby wskazane przez Organizatora.  

 



II. Cel konkursu i wymagania dotyczące prac 

1. Celem konkursu jest rozpowszechnienie informacji na temat szeroko rozumianego 

bezpieczeństwa IT oraz inicjatyw realizowanych/wspieranych przez serwis sekurak.pl. 

2. Konkurs jest skierowany do pełnoletnich osób fizycznych, które posiadają pełną 

zdolność do czynności prawnych. Udział w konkursie nie może być powiązany z 

prowadzeniem działalności gospodarczej. Uczestnikiem konkursu może być każda 

osoba spełniająca powyższe warunki, która wykona zadanie konkursowe, na zasadach 

określonych w niniejszym Regulaminie (dalej zwana „Uczestnikiem”).  

3. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie Komisji Konkursowej, osoby 

współpracujące z Organizatorem ani członkowie najbliższej rodziny osób 

wymienionych powyżej. Przez członka najbliższej rodziny należy rozumieć osobę 

pozostające w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 

w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia 

albo związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli. 

6. Zadaniem konkursowym jest stworzenie graficznego mema internetowego o tematyce 

związanej z szeroko rozumianym bezpieczeństwem IT. Mile widziane (ale 

niekonieczne) nawiązanie do serwisu sekurak.pl i/lub realizowanych/wspieranych 

przez niego inicjatyw, np. szkolenia z zakresu bezpieczeństwa IT, Mega Sekurak 

Hacking Party, książka "Bezpieczeństwa aplikacji www".  

4. Każdy Uczestnik może zgłosić nie więcej niż trzy prace konkursowe. W przypadku 

wysłania większej liczby prac, Organizator weźmie pod uwagę prace, które wpłynęły 

najwcześniej. W przypadku jednoczesnego wysłania prac konkursowych w liczbie 

przekraczającej limit, zgłoszenie zostanie odrzucone. 

5. Praca konkursowa musi spełniać następujące warunki:  

a. praca powinna być czytelna i składać się z części graficznej oraz puenty.  

b. praca powinna zostać wykonana samodzielnie przez Uczestnika. 

c. praca powinna zostać stworzona w formacie jpg o rozmiarze maksymalnie 1 

MB.  

d. praca powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem autora.  

e. praca nie może być rozpowszechniona przed jej zgłoszeniem do konkursu. 

f. praca nie może zawierać nazw, znaków towarowych lub innych podobnych 

oznaczeń handlowych.  

g. praca nie może naruszać majątkowych lub osobistych praw autorskich, ani 

innych praw własności intelektualnej.  

h. praca nie może naruszać dóbr osobistych, w szczególności czci, nazwiska ani 

wizerunku. 

i. praca nie może zawierać treści wulgarnych, erotycznych, ksenofobicznych, 

homofobicznych, rasistowskich, naruszających godność ludzką, sprzyjających 

zachowaniom zagrażającym zdrowiu, bezpieczeństwu lub ochronie 

środowiska, raniących przekonania religijne lub polityczne, ani w inny sposób 

naruszać prawa obowiązującego w Polsce. 



6. Aby wziąć udział w konkursie uczestnik powinien w okresie od 25 listopada 2021 do 1 

grudnia 2021 przesłać przez e-mail zgłoszenie na adres: ca@securitum.pl , w tytule: 

„Konkurs na MEM” 

7. Zgłoszenie powinno:  

a. zawierać pracę konkursową spełniającą warunki opisane w regulaminie,  

b. wskazywać imię i nazwisko oraz adres e-mail Uczestnika, 

c. w przypadku, gdy praca zawiera wizerunek Uczestnika, zgłoszenie powinno 

zawierać informację na ten temat, a przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z 

udzieleniem Organizatorowi zgody na rozpowszechnianie wizerunku przez 

Organizatora w zakresie wskazanym w rozdziale VII, 

d. w przypadku, gdy praca konkursowa zawiera wizerunek innej osoby, niż 

Uczestnik, zgłoszenie powinno zawierać zgodę takiej osoby na 

rozpowszechnianie wizerunku przez Organizatora w zakresie wskazanym w 

rozdziale VII. 

8. Uczestnik ma obowiązek podania danych aktualnych i zgodnych ze stanem 

rzeczywistym oraz ich aktualizacji w razie zmiany po uzyskaniu informacji o wygranej, 

a przed wydaniem nagrody. 

 IV. Czas trwania i przebieg konkursu  

1. Prace konkursowe należy przesyłać w terminie od 25 listopada 2021 do 1 grudnia 

2021. Prace dostarczone po upływie tego terminu nie będą brane pod uwagę.  

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie zgłoszenia.  

3. Przystąpienie do konkursu jest równoznacznie z akceptacją przez Uczestnika 

postanowień niniejszego regulaminu oraz oświadczeniem, że Uczestnik spełnia 

wszystkie wymagane warunki uczestnictwa.  

4. Organizator może poprosić o uzupełnienie zgłoszenia w terminie 7 dni pod rygorem 

jego odrzucenia. Żądanie uzupełnienia zgłoszenia może dotyczyć także informacji 

niezbędnych do oceny pracy konkursowej pod kątem wymagań opisanych w rozdziale 

III. 

5. Zgłoszone prace zostaną ocenione przez Komisję Konkursową. 

6. Ocena pracy konkursowej będzie uwzględniać pomysłowość autora, jakość oraz 

oryginalność pracy, a także zgodność z tematem konkursu i zgodność z regulaminem.  

7. Komisja Konkursowa nagrodzi nie więcej niż dziesięcu Uczestników. Komisji 

Konkursowej przysługuje także prawo wybrania prac wyróżnionych.  

8. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługują wobec nich jakiekolwiek 

środki odwoławcze. Komisja Konkursowa nie ma obowiązku uzasadniania swoich 

decyzji.  

9. Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby nagradzanych lub 

wyróżnianych prac konkursowych oraz do nierozstrzygnięcia konkursu, w przypadku 

niskiego poziomu zgłoszonych prac konkursowych.  



10. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie www.sekurak.pl w dniu 3 grudnia 2021 

r. Ponadto informacja o wygranej lub wyróżnieniu zostanie przesłana pocztą 

elektroniczną. 

V. Nagrody  

1. Nagrodami głównymi jest 10 (słownie: dziesięć) biletów wstępu na mega Sekurak 

Hacking Party, który odbędzie się 6 grudnia 2021 r. 

2. Nagrodą dla Uczestników, którzy otrzymają wyróżnienie, jest 50% zniżka na bilet dla 

osoby prywatnej na mega Sekurak Hacking Party, który odbędzie się 6 grudnia 2021 

r. 

3. Uczestnikom nie przysługuje prawo do zamiany nagrody na inną ani zamiany jej na 

ekwiwalent pieniężny. Uczestnicy nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na 

osoby trzecie. 

4. Uczestnicy do 3 grudnia 2021 r. otrzymają za pośrednictwem poczty elektronicznej 

informację o zasadach odbioru nagrody.  

5. Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami prawa podatkowego. 

VI. Przetwarzanie danych osobowych  

1. Administratorem danych osobowych Uczestników, w rozumieniu rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 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) (“RODO”), jest Securitum Szkolenia Securitum Sp. 

z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Siostry Zygmunty Zimmer 5, 30-441 Kraków.  

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się 

z: Łukasz Łopuszański, lukasz.lopuszanski@securitum.pl 

3. Dane przetwarzane przez Organizatora obejmują imię i nazwisko oraz adres e-mail 

Uczestnika. W przypadku, gdy Uczestnik umieści w pracy konkursowej także inne 

swoje dane osobowe (np. wizerunek), przetwarzane będą także takie dane. 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nieudostępnienie skutkuje 

odrzuceniem zgłoszenia do konkursu. Podstawą przetwarzania danych jest 

uzasadniony interes Organizatora w prawidłowym przeprowadzeniu konkursu i 

przekazaniu nagród (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) oraz konieczność przetwarzania danych 

do wykonania umowy licencyjnej, o której mowa w rozdziale VII regulaminu (art. 6 ust. 

1 lit. b) RODO). 

5. Organizator stosuje techniczne i organizacyjne środki mające zapewnić 

bezpieczeństwo danych, w szczególności by zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi 

stron trzecich do tych danych lub przetwarzaniu ich niezgodnie z obowiązującymi 

przepisami, utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu. Środki te obejmują m.in. 

ograniczenie dostępu do danych tylko do upoważnionych pracowników i członków 

naszych organów, fizyczne, elektroniczne i proceduralne zabezpieczenia oraz 

korzystanie jedynie z zaufanych dostawców usług. 

6. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, które świadczą dla nas usługi 

doradcze, prawne, podatkowe i księgowe, a także usługi informatyczne i chmurowe. 



7. Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej, niż do chwili wygaśnięcia umowy 

licencyjnej zawartej na podstawie rozdziału VII regulaminu. 

8. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

dalszego przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. Dane osobowe nie będą przedmiotem automatycznego 

podejmowania decyzji ani profilowania. 

VII. Prawa autorskie  

1. Uczestnicy muszą być twórcami zgłaszanych przez siebie prac konkursowych. Praca 

konkursowa nie może zawierać zapożyczeń z cudzej twórczości, z zastrzeżeniem 

fragmentów wykorzystywanych zgodnie z przepisami prawa autorskiego. Nie może 

także ujawniać informacji, które Uczestnik z dowolnego powodu ma obowiązek 

zachować w tajemnicy (np. ze względu na swoje zobowiązania do zachowania 

poufności). 

2. Zgłaszając pracę konkursową, Uczestnik zapewnia jednocześnie, że praca 

konkursowa nie była wcześniej rozpowszechniana i spełnia wymogi opisane w 

regulaminie, a korzystanie z niej przez Organizatora nie będzie naruszało żadnych 

praw osób trzecich, w tym praw własności intelektualnej oraz dóbr osobistych, w 

szczególności czci, nazwiska ani wizerunku. 

3. W chwili zgłoszenia pracy konkursowej, Uczestnik bez odrębnego wynagrodzenia, dla 

potrzeb udziału w konkursie, udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieograniczonej 

terytorialnie licencji z prawem udzielania sublicencji, na korzystanie z utworów 

wchodzących w skład pracy konkursowej, na następujących polach eksploatacji:  

a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – trwałe lub czasowe 

zwielokrotnianie utworu (tworzenie egzemplarzy i innych kopii) w całości lub 

części dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 

magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

b. tłumaczenie, przystosowywanie, zmiana układu lub dokonywania w utworze 

innych zmian (np. skrótów, streszczeń), 

c. w zakresie rozpowszechniania utworu: 

i. wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo 

egzemplarzy, w tym w postaci wydawnictw książkowych, w 

czasopismach i na nośnikach informatycznych, 

ii. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz 

nadawanie i reemitowanie, a także inne publiczne udostępnianie utworu 

w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie 

przez siebie wybranym, w tym rozpowszechnianie w reklamie prasowej, 

telewizyjnej, kinowej, zewnętrznej i internetowej (na dowolnych 

stronach internetowych, w mediach społecznościowych i w serwisach 

mobilnych), w materiałach i gadżetach promocyjno-reklamowych i 

innych formach promocji, 

d. zezwalanie na wykonywanie zależnych praw autorskich do opracowań utworów 

(w tym tłumaczeń) na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w lit. [a-c]. 



4. Licencja udzielana jest na okres do 31 grudnia 2021 r., przy czym w razie przyznania 

Uczestnikowi nagrody lub wyróżnienia, licencja w zakresie takiej pracy przekształca się 

w licencję udzieloną na czas nieoznaczony, bez odrębnego wynagrodzenia. 

5. Organizator będzie szanował prawa osobiste Uczestnika, co obejmuje przede 

wszystkim respektowanie prawa do autorstwa Uczestnika. Organizator może jednak 

dokonywać w pracy konkursowej zmian czy przeróbek potrzebnych do przygotowania 

jej do publikacji lub rozpowszechnienia. 

VIII. Postanowienia końcowe  

1. Wszyscy Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania postanowień regulaminu oraz 

przepisów obowiązującego prawa.  

2. Zasady konkursu określa wyłącznie niniejszy regulamin. Wszelkie materiały 

promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny. 

3. Uczestnikom nagrodzonym lub wyróżnionym w Konkursie oprócz nagrody 

przewidzianej regulaminem nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie. 

Organizator nie zwraca Uczestnikom żadnych kosztów związanych z ich 

uczestnictwem w Konkursie  

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują 

powszechne przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz 

ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.  

5. Do chwili rozstrzygnięcia konkursu, Organizatorowi przysługuje prawo unieważnienia 

konkursu bez wybierania nagrodzonych prac.  

6. Informacje na temat konkursu można uzyskać na stronie internetowej www.sekurak.pl 

oraz w siedzibie Organizatora. 


