
REGULAMIN PROJEKTU: PODZIEL SIĘ TALENTEM 

 

§ 1.  Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin, (zwany dalej “Regulaminem”), określa ogólne warunki 
uczestnictwa w projekcie pod nazwą „Podziel się talentem” (zwanym dalej 
“Projektem”). 

1. Organizatorem Projektu jest Korbank S.A. z siedzibą we Wrocławiu (kod pocztowy 53-

677), przy ulicy Nabycińskiej 19, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocław – Fabryczna , VI 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000369746, 

NIP 8942641602 (zwany dalej „Organizatorem”). 

2. Czas trwania projektu obejmuje okres od dnia 31 marca 2017 do dnia 31 grudnia 2017  
3. Regulamin organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
4. W Projekcie mogą brać udział osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność 

do czynności prawnych (zwane dalej „Uczestnikami”). Osoby nie mające pełnej 
zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Projekcie pod warunkiem 
uzyskania zgody opiekuna prawnego lub przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo 
w Projekcie. 

5. Warunkami uczestnictwa w projekcie i otrzymania dofinansowania są: 
a. Zapoznanie się i akceptacja warunków Regulaminu Konkursu, 
b. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji 

Konkursu, 
c. Udostępnienie danych niezbędnych w celu Rozliczenia konkursu, w przypadku 

wygrania nagrody, w szczególności wskazanie adresu na jaki ma zostać 
doręczona nagroda. 

6. Uczestnikami Projektu nie mogą być pracownicy Organizatora lub członkowie ich 
najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, 
zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, krewnych w linii bocznej 
i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 

 

§ 2. Zasady uczestnictwa w projekcie 

1. Do rekrutacji  zostaną zakwalifikowane wyłącznie poprawne zgłoszenia przesłane 

poprzez formularz na stronie www.korbank.pl/dla-mlodych 

2. Projekt realizowany jest ciągle. Zgłoszenia są na bieżąco rozpatrywane przez Komisję 

projektową, która podejmuje decyzję o zamieszczeniu profilu Aplikanta na stronie 

www.korbank.pl/dla-mlodych 

3. Osoba, która pomyślnie przejdzie proces rekrutacji zostanie poinformowana poprzez 

wiadomość email o zakwalifikowaniu się do projektu.  

4. Uczestnik projektu – zobowiązany będzie do podpisania umowy oraz przesłania 

materiałów promocyjnych jego talent.  

5. Uczestnik oświadcza, że wszystkie udostępnione materiały są jego własnością. 

6. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w projekcie na każdym etapie  trwania 

projektu.  

http://www.korbank.pl/dla-mlodych
http://www.korbank.pl/dla-mlodych


 

  § 3. Ochrona danych osobowych 

1. Uczestnicy, poprzez dokonanie akceptacji treści regulaminu, zgody na przetwarzanie 

danych osobowych w celu realizacji przez Administratora ich danych osobowych dla 

celów związanych z projektem oraz innych działań niezbędnych do wypełnienia 

obowiązków Organizatora wynikających z niniejszego Regulaminu, na warunkach 

określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych 

(Dz.U.2002.101.926 j.t.) – dalej zwaną ustawą.  

2. Administratorem danych osobowych jest Organizator – Korbank S.A. z siedzibą we 

Wrocławiu (kod pocztowy 53-677), przy ulicy Nabycińskiej 19, wpisany do Rejestru 

Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

dla Wrocław – Fabryczna , VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod 

numerem KRS 0000369746, NIP 8942641602. 

2. Aplikacja jest uzależnione od wyrażenia przez daną osobę zgody na przetwarzanie 

danych osobowych wskazanych w Regulaminie, w celach związanych z realizacją i  

funkcjonowaniem projektu.  

3. Uczestnikowi, na zasadach określonych w ustawie, przysługuje prawo do dostępu do 

treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także ich usunięcia.  

4. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych innym podmiotom, z 

wyłączeniem podmiotów zajmujących się spedycją materiałów związanych z realizacją 

i funkcjonowaniem projektu. 

5. Dane osobowe Uczestników nie będą wykorzystywane dla celów marketingowych.  

 

§ 4.  Prawa autorskie 

1. Uczestnik oświadcza, iż materiały są jego własnością.  

 

§5.  Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie sprawy wątpliwe i sporne w kwestii interpretacji Regulaminu będą 

rozpatrywane przez Komisję Projektu  

2. Skierowanie do Organizatora zgłoszenia oznacza akceptację przez Aplikanta warunków 

i postanowień Regulaminu.  

 

 

 


