
Regulamin konkursu “Hakaton ELP #24”

§ 1. Organizator Konkursu 

1. Organizatorem konkursu “Hakaton ELP #24” (dalej: „Konkurs”) jest EL Passion Next spółka z o.o. z siedzibą w

Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 62, NIP: 5213644497, REGON 1146551043, KRS 0000460019, kapitał zakładowy

12450 zł, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w

Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (dalej: „Organizator”).

2. Współorganizatorem Konkursu jest Newonce newonce.media sp. z o.o., ul. Hoża 42/33, 00-516 Warszawa, NIP:

7010837424, KRS: 0000743419, REGON: 380927828 (dalej: “Współorganizator”).

§ 2. Czas trwania konkursu 

1. Konkurs rozpocznie się 19.11.2021 o godz. 15:00 i zakończy się 20.11.2021 o godz. 15:00 (dalej: „Czas Trwania

Konkursu”). W razie przedłużenia Czasu Trwania Konkursu uczestnicy zostaną poinformowani przez Organizatora.

2. W Czasie Trwania Konkursu Uczestnicy (zgodnie z definicją poniżej) będą rozwiązywać zagadnienia problemowe

(dalej: „Zadania Konkursowe”).

3. Głosowanie rozpocznie się 20.11.2021 o godz. 19:00 i zakończy się 23.11.2021 o godz. 14:00 (dalej: „Czas

Głosowania”). W razie przedłużenia Czasu Głosowania uczestnicy zostaną poinformowani przez Organizatora.

4. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu 25.11.2021 o godz. 10:00.

 § 3. Komisja konkursowa 

1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny

prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia zwycięzców spośród Uczestników, Organizator powoła

komisję konkursową (dalej: „Komisja”). Skład Komisji: Piotr Zawada, Anna Elwart, Michał Warda, Maciej Orłowski

(dalej: Jury).

§ 4 Warunki wzięcia udziału w Konkursie 

1. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które ukończyły

osiemnasty rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych (dalej: „Uczestnik”). W celu wzięcia

udziału w Konkursie Uczestnik zobowiązany jest do akceptacji postanowień Regulaminu i wypełnienia formularza

zawierającego następujące dane: imię, nazwisko, specjalizacja, adres e-mail znajdującego się na stronie

https://elpassion.com/hack4music.

2. Zgoda na wykorzystanie danych w przyszłych procesach rekrutacyjnych jest opcjonalna. Treść zgody: Wyrażam
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zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji

prowadzonych w przyszłości w EL Passion Sp. z o.o. (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie

danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem 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 (RODO).

3. Organizator przyjmuje zgłoszenia od 14.10.2021 do 10.11.2021.

4. Organizator zastrzega sobie prawa do zmiany okresu zgłoszeń, do odrzucenia zgłoszenia bez podania przyczyny

oraz do zmiany nazwy Drużyn, które zgłoszą Uczestnicy.

5. W formularzu zgłoszeniowym każdy uczestnik wpisuje nazwę Zespołu. Nazwa Zespołu nie może być znakiem

towarowym oraz naruszać praw autorskich i dóbr osobistych. W przypadku wyboru przez Zespół nazwy

nieakceptowanej przez Organizatora, zespół zostanie zobligowany do zmiany lub nazwa zostanie zmieniona przez

Organizatora. Osoby, które nie mają zespołu, zostaną przydzielone do Zespołu z nazwą wyznaczoną przez

Organizatora.

6. Zespół może zmienić nazwę swojego zespołu do 18.11 do godziny 18:00.
7. Rekruterzy oraz osoby z firm head hunterskich nie mogą brać udziału w wydarzeniu. W przypadku podania

nieprawdziwych informacji i zaakceptowania zgłoszenia osoby z tej grupy zawodowej. Organizator ma prawo

nałożyć karę w wysokości 10 000 zł netto za każde naruszenie.

8. Udział w Konkursie i związane z nim udostępnienie danych jest całkowicie dobrowolne.

§ 5. Zasady i przebieg konkursu 

1. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie za pośrednictwem platformy Discord do której link zostanie

udostępniony uczestnikom drogą mailową (dalej: „Platforma”), a głosowanie za pośrednictwem Google Forms do

którego link zostanie udostępniony po części demonstracyjnej zadań (dalej: “Głosowanie”). Możliwy jest wyłącznie

zdalny udział w Konkursie.

2. Uczestnicy biorą udział w Konkursie w zespołach, które składają się z 3-4 Uczestników (dalej: „Drużyna”).

3. Komisja Konkursowa dokona oceny wykonanych Zadań Konkursowych uwzględniając w szczególności ich

oryginalność, zrozumienie zadania i wyłoni jedną zwycięską drużynę (dalej: „Zwycięzca Główny”).

§ 6. Nagrody 

1. Każdy z uczestników Konkursu należących do Drużyny Zwycięzcy Głównego otrzyma nagrodę składająca się z

dwóch elementów (dalej zwana Nagrodą):

- element pierwszy: nagroda rzeczowa o wartości [100 – 1100 zł]

- element drugi: nagroda pieniężna w kwocie odpowiadającej 11,11% wartości danej nagrody rzeczowej (tj. w

kwocie odpowiadającej podatkowi zryczałtowanemu w wysokości 10% od nagród).

2. Zdobywca Nagrody zgadza się, że nagroda pieniężna nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na

zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej Nagrody w Konkursie.
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3. Sponsorem Nagrody jest Organizator.

4. Organizator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych obliczy, pobierze i

odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej.

5. Nagroda zostanie przesłana przez Organizatora do zwycięzców w terminie do 10 dni roboczych od ogłoszenia

wyników Konkursu.

6. Nie jest możliwe przeniesienie prawa do Nagrody na rzecz osób trzecich. Nie jest możliwa rezygnacja z części

Nagrody. Rezygnacja z części Nagrody jest równoznaczna z rezygnacją z całości Nagrody. W przypadku rezygnacji

przez Zwycięzcę Głównego lub Zwycięzcę Publiczności z Nagrody, Organizator zastrzega sobie prawo do

przyznania Nagrody kolejnemu Uczestnikowi wskazanemu przez Komisję lub nie przyznania jej wcale.

§ 7. Prawa i obowiązki Organizatora 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie bądź pozbawienia prawa do Nagrody

Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem, w szczególności

Uczestników, którzy:

a. nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie;

b. jeżeli w stosunku do rezultatów wykonanych przez nich Zadań Konkursowych zostały zgłoszone roszczenia osób

trzecich, w szczególności co do naruszenia praw autorskich.

§ 8. Prawa własności intelektualnej do Prac 

1. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik jednocześnie oświadcza, że jest twórcą rezultatów Pracy Konkursowej, w

rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r., poz. 666

dalej: „Ustawa”) oraz, że przysługują mu pełne autorskie prawa majątkowe do Pracy Konkursowej, w zakresie w

jakim jest jej twórcą.

2. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę, aby wszelkie oprogramowanie stworzone przez Uczestnika w

związku z wykonywaniem Zadań Konkursowych stanowiło oprogramowanie open source, objęte licencją MIT. Treść

licencji MIT dostępna jest na stronie https://opensource.org/licenses/mit-license.php. Tłumaczenie licencji

Organizator przedkłada poniżej, z zastrzeżeniem, że wiążąca jest wersja angielska dostępna na w.w. stronie

internetowej:

Niniejszym udziela się nieodpłatnego zezwolenia każdej osobie otrzymującej kopię tego oprogramowania i

powiązanych plików dokumentacji („Oprogramowanie”) na korzystanie z Oprogramowania bez ograniczeń, w tym

bez ograniczeń na prawa do używania, kopiowania, modyfikowania, łączenia, publikowania, rozpowszechniania,

udzielanie sublicencji lub sprzedawania kopii Oprogramowania oraz zezwalania na to osobom, którym

Oprogramowanie jest dostarczane, z zastrzeżeniem następujących warunków:

3

https://opensource.org/licenses/mit-license.php


Powyższa informacja o prawach autorskich i niniejsza informacja o pozwoleniu będą dołączone do wszystkich kopii

lub istotnych części Oprogramowania.

OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE „TAK JAK JEST”, BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, WYRAŹNYCH

LUB DOROZUMIANYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI GWARANCJI WARTOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO

OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZANIA PRAW. W ŻADNYM WYPADKU AUTORZY LUB WŁAŚCICIELE PRAW

AUTORSKICH NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU JAKICHKOLWIEK ROSZCZEŃ, SZKÓD LUB

INNEJ ODPOWIEDZIALNOŚĆ, NIEZALEŻNIE OD TEGO CZY ODPOWIEDZIALNOŚĆ MIAŁABY WYNIKAĆ Z LUB

POWSTAWAĆ W ZWIĄZKU Z UMOWĄ, DELIKTEM CZY TEŻ POWSTAWAĆ NA INNEJ PODSTAWIE PRAWNEJ, W

ZWIĄZKU OPROGRAMOWANIEM LUB WSKUTEK KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA LUB W ZWIĄZKU Z

JAKIMKOLWIEK INNYM UŻYWANIEM OPROGRAMOWANIA.

3. Organizator jest uprawniony do korzystania z utrwalonego na Pracy Konkursowej wizerunku Uczestnika i innych

osób w sposób umożliwiający korzystanie z Pracy Konkursowej zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

Organizator jest uprawniony do korzystania z utrwalonego w ramach Konkursu wizerunku Uczestnika w celach

promocyjnych i marketingowych.

4. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z określonym w Regulaminie celem, dla którego nagrodzone rezultaty Zadań

Konkursowych zostaną wykorzystane oraz że wyraża zgodę na takie ich wykorzystanie Organizatora. W razie

konieczności, Uczestniczy Drużyn Zwycięzcy Głównego oraz Zwycięzcy Publiczności na żądanie Organizatora

podpiszą stosowne oświadczenia lub umowy potwierdzające przeniesienie praw autorskich.

5. Z uwagi na to, że rezultatem udziału w Konkursie może być przyznanie Uczestnikowi Nagrody na zasadach

opisanych w Regulaminie, z tytułu udzielenia licencji lub przeniesienia praw nie przysługuje dodatkowe

wynagrodzenie.

 § 9. Przetwarzanie danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.

2. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w Konkursie.

3. Uczestnik udostępnia następujące dane osobowe:

a. zgłaszając się do Konkursu: imię, nazwisko, adres e-mail;

b. w celu odbioru Nagrody: dane wymagane do wystawienia właściwego formularza PIT i odprowadzenia podatku

dochodowego od Nagrody;

c. zgłaszając reklamację: imię, nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania.

4. Organizator jako administrator danych osobowych informuje, że:

a. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane:

(i) w celu związanym z organizacją i przebiegiem Konkursu, na podstawie umowy, której stroną jest Uczestnik;

(ii) w celu wykonywania praw autorskich wskazanych w § 8 powyżej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO;

(iii) w celu obsługi roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
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(iv) w celach rekrutacyjnych,  na podstawie odrębnie wyrażonej zgody na takie przetwarzanie;

(v) w celach związanych z promocją Konkursu, w celach marketingowych i PR oraz employer branding, na

podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu albo zgody Uczestnika, w zależności od okoliczności.

b. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora przez czas niezbędny dla

realizacji celów, w związku z którymi zostały pozyskane t.j. dane Uczestników do czasu zakończenia i

rozstrzygnięcia Konkursu oraz przez okres wygaśnięcia ewentualnych roszczeń Uczestników, związanych z

Konkursem, dane Zwycięzcy do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń Zwycięzcy oraz dla celów

sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa; rozpoznanie reklamacji przez okres wygaśnięcia

ewentualnych roszczeń osoby zgłaszającej reklamację; realizacja uprawnień prawno-autorskich wskazanych w

§ 8 przez okres posiadania takich uprawnień.

5. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo żądania dostępu do ich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub

ograniczenia przetwarzania tych danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo

do przenoszenia danych, w zakresie przewidzianym prawem.

6. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w

dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na

podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem – w tym celu Uczestnicy Konkursu wysłać odpowiednią informację

na adres: Organizatora zuzanna.syrocka@elpassion.com.

7. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony

Danych Osobowych.

8. Decyzje dotyczące przebiegu Konkursu nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać

profilowaniu.

9. Odbiorcami danych osobowych mogą być: pracownicy lub współpracownicy Organizatora Konkursu, jak również

podmioty świadczące na rzecz Organizatora Konkursu, usługi pocztowe, kurierskie, bankowe, doradcze, finansowe,

rachunkowe, podatkowe, audytorskie, prawne lub zajmujące się dostarczaniem usług hostingowych lub usług

związanych z systemami i oprogramowaniem IT.

§ 10. Reklamacje

1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do składania reklamacji w Czasie Trwania Konkursu oraz po jego

zakończeniu, w terminie 7 dni od zakończenia Konkursu.

2. Reklamacje należy zgłaszać drogą listową (listem poleconym) na adres Organizatora lub elektroniczną na adres

hello@elpassion.com z dopiskiem Reklamacja.

3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie do 14 (słownie: czternastu) dni roboczych od daty ich

otrzymania. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie poinformowany pocztą elektroniczną lub listem poleconym

wysłanym na adres podany w reklamacji.

4. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres osoby składającej reklamację oraz opis przyczyn lub powodów

reklamacji a także oczekiwany sposób jej rozpatrzenia.
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5. Reklamacje będą rozpatrywane przez komisję reklamacyjną powołaną przez Organizatora.
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