
Regulamin projektu „Testuj z nami” 

§ 1.  Definicje 

1. Organizator lub Administrator - 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. Badanie – badanie opinii publicznej/rynku, prowadzone wśród zarejestrowanych 

Uczestników 

3. Uczestnik – Użytkownik biorący udział w Badaniu 

4. Akcja – działania związane z funkcjonowaniem i realizacją Badań 

5. Test – badanie, polegające na wyrażeniu przez Uczestnika opinii na temat otrzymanych 

materiałów, poprzez wypełnienie przez niego elektronicznej ankiety, do której link 

otrzyma w e-mailu 

§ 2.   Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady i warunki 

funkcjonowania badania, zostania uczestnikiem oraz udziału w Akcji 

2. Z możliwości zostania Uczestnikiem wyklucza się pracowników i przedstawicieli 

Korbank S.A., a także inne osoby bezpośrednio związane z przygotowaniem oraz 

prowadzeniem Badania. 

3. Uczestnik ma prawo do uzyskania rekomendacji po zakończeniu udziału w projekcie 

oraz czynnym udziale w co najmniej 10 testach. 

4. W Projekcie mogą brać udział osoby fizyczne, pełnoletnie, w przedziale wiekowym 18-
26 lat, będące mieszkańcami miast: Wrocław, Radom, Brzeg Dolny, 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.  
 

§ 3.  Dane osobowe 

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

danych osobowych w celu realizacji przez Administratora ich danych osobowych dla 

celów związanych z realizacją badań 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. 



3. Zostanie Uczestnikiem jest uzależnione od wyrażenia przez daną osobę zgody na 

przetwarzanie danych osobowych wskazanych w Regulaminie, w celach związanych z 

realizacją Badań, wydaniem nagród czy funkcjonowaniem projektu.  

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

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

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

wyłączeniem podmiotów zajmujących się spedycją materiałów związanych z realizacją 

Badań i funkcjonowaniem projektu. 

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

§ 4.  Przebieg projektu „Testuj z nami” 

1. Uczestnik zgłasza chęć do udziału w Badaniu poprzez wypełnienie formularza na 

stronie www.korbank.pl/dla-mlodych 

2. Organizator wysyła poprzez emaila do Uczestników Testy. Uczestnik samodzielnie 

decyduje czy wypełnieni dany Test.  

3. O częstotliwości testów decydować będzie zapotrzebowanie Organizatora na 

pozyskanie Opinii.  

§ 5.  Prawa autorskie 

1. Uczestnik oświadcza, iż wszystkie odpowiedzi, udzielane przez niego w Badaniach są 

jego własnymi opiniami. 

2. Uczestnik wpisując swoje odpowiedzi do elektronicznego kwestionariusza przenosi na 

Organizatora prawo do umieszczonych tekstów oraz autorskie prawa majątkowe do 

nich, bez ograniczeń ilościowych, czasowych i terytorialnych na wszystkich polach 

eksploatacji istniejących w chwili umieszczenia opinii w formularzu. W szczególności 

przeniesienie autorskich praw majątkowych obejmuje następujące pola eksploatacji 

a. Wprowadzenie danych do pamięci komputera 

b. Zwielokrotnienie opinii  

c. Utrwalenie opinii na nośnikach materialnych 

d. Umieszczania opinii w materiałach reklamowych 

e. Używania opinii we wszystkich formach reklamy,  tym także za pośrednictwem 

wszelkich środków masowego przekazywania  

f. Publicznego wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania, a także 

publicznego udostępnia opinii w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 

dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.  

3. Uczestnik upoważnia Organizatora i wyraża zgodę na dokonywanie przez Organizatora 

opracowań opinii w toku korzystania przez Organizatora z Opinii. W razie, gdy 

przeróbki i inne opracowania stanowić będą przedmiot zależnych praw autorskich, 

Uczestnik wyraża zgodę na rozporządzanie i korzystanie z takiego przedmiotu przez 

Organizatora. Ponadto Uczestnik przenosi na Organizatora prawo zezwalania na 

wykonywanie zależnych praw autorskich oraz wyraża zgodę na udostępnienie opinii 

anonimowo, a także zobowiązuje się, że nie będzie wykonywał w stosunku do utworu 

autorskich praw osobistych. 



4. Za uczestnictwo w Badaniach oraz przeniesienie na Organizatora praw wskazanych 

powyżej, Uczestnikowi nie przysługuje wynagrodzenie.  

§ 6.  Reklamacje 

1. Reklamacje dotyczące przebiegu Badania można składać w przeciągu 30 dni od 
zdarzenia, za pośrednictwem listu poleconego na adres Organizatora 

2. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od momentu wpłynięcia jej do 
Organizatora i powiadomi Uczestnika o sposobie jej rozpatrzenia. 

3. Regulamin obowiązuje od dnia 31 marca 2017 do dnia zakończenia Badania z 
zastrzeżeniem, że jego postanowienia – w odpowiednim zakresie – będą stosowane do 
przeprowadzenia ewentualnych postępowań reklamacyjnych. 
 

§ 7.  Postanowienia ogólne 

1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość odbioru materiałów 

niezbędnych do udziału w Badaniu.  

2. Uczestnik biorąc udział w Badaniu wyraża zgodę na jego zasady określone niniejszym 

Regulaminem.  

3. W przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu okaże się 

nieważne lub bezskuteczne, w pozostałym zakresie postanowienia Regulaminu 

pozostaną w mocy i będą wywoływać skutki prawne.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O zmianie Regulaminu 

Uczestnicy zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem, nie krótszym niż 

14 dni. Informacja ta zostanie podana przez Organizatora poprzez zamieszczenie jej na 

stronie internetowej www.korbank.pl/dla-mlodych oraz wysłanie na adres e-mail 

podany przez Uczestnika. Zmiany nie będą ograniczać praw nabytych przez 

Uczestników.  

 

 

Załącznik  nr 1.  Zasady przyznawania nagród w okresie 01.04.2017 – 31.12.2017 

1. Administrator przewidział nagrody dla Uczestników. Nagroda, jaką można otrzymać w 

zostanie ogłoszona w momencie przesłania materiałów do badania.   

2. Laureaci nagród zostaną poinformowani o wygranej poprzez wysłanie wiadomości 

email, na adres podany przez Uczestnika.  

3. Laureatom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia wyboru szczególnych właściwości 

nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu.  

4. Laureaci zostaną wybrani każdorazowo w ciągu 30 dni od opublikowania testu.  

5. Prawo do nagrody nie może być przeniesione na rzecz osób trzecich. Nie jest możliwe 

wypłacenie równowartości nagrody.  

6. Nagrody w Projekcie podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem 
dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z treścią ustawy o podatku dochodowym od 
osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku. 

7. Laureaci Projektu są podatnikami zryczałtowanego podatku dochodowego od osób 

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


       fizycznych należnego z tytułu nagród wygranych przez nich w Konkursie. 
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru przez Zwycięzców 

Konkursu Nagród z przyczyn leżących po stronie Laureatów Konkursu.  

9. Nagrody będą do odbioru w Biurze Obsługi Klienta firmy Korbank S.A. przez 30 dni od 

momentu wyboru Uczestnika na Laureata. 


