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REGULAMIN KONKURSU NA PRZEPROWADZENIE AKCJI  
„DWIE GODZINY DLA RODZINY” W FIRMIE 

 
§ 1 

Organizator konkursu 
 
Organizatorem konkursu na przeprowadzenie w firmie Akcji „DWIE GODZINY DLA RODZINY” 
(zwanego dalej „Konkursem”) jest Fundacja Humanites – z siedzibą przy ulicy Nowogrodzkiej 56/7, 
00-695 w Warszawie zwana dalej „Organizatorem”. 
 
Konkurs jest częścią Akcji „Dwie Godziny dla Rodziny” organizowanej przez Fundację Humanites w 
związku z corocznymi obchodami Międzynarodowego Dnia Rodzin przypadającego na 15 maja. 
 

§ 2 
Zasięg i czas trwania Konkursu 

 
1. Konkurs organizowany jest na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.  
2. Konkurs trwa od dnia 15 czerwca 2019 roku do dnia 24 lipca 2019 roku. 

 
§ 3 

Uczestnicy Konkursu 
 

1. Uczestnikami Konkursu (zwanymi dalej „Uczestnikami”) mogą być firmy, które 
rejestrowały firmę w Akcji Dwie Godziny dla Rodziny 2019 poprzez formularz 
zgłoszeniowy dostępny na stronie http://2godzinydlarodziny.pl/formularz-zgloszeniowy/ .  

2. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza akceptację niniejszego regulaminu.  
 
 

§ 4 
Warunki wzięcia udziału w Konkursie 

 
1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest wykonanie zadania konkursowego zgodnie 

z §5  - tj. stworzenie i przesłanie mailem na adres: 2h4family@humanites.pl prezentacji 
z przeprowadzenia w firmie akcji „Dwie Godziny dla Rodziny” w roku 2019. 

2. Prezentacja powinna zostać przygotowana wg wytycznych znajdujących się w szablonie 
prezentacji będącym załącznikiem do niniejszego regulaminu.  

3. Poprzez wzięcie udziału w Konkursie Uczestnik:  
a. wyraża akceptację niniejszego regulaminu, 
b. wyraża zgodę na zamieszczenie przesłanej prezentacji na stronie 

2godzinydlarodziny.pl lub wykorzystanie części prezentacji do materiałów 
promujących akcję Dwie Godziny dla Rodziny tj. prezentacji, filmów, komunikatów 
prasowych. O wykorzystaniu prezentacji bądź jej fragmentów, uczestnik zostanie 
każdorazowo poinformowany. 

c. wyraża zgodę na otrzymywanie od Organizatora korespondencji elektronicznej 
związanej z przeprowadzeniem Konkursu na adres e-mail, z którego nadesłano 
zgłoszenie, 

d. wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach niezbędnych do 
realizacji konkursu, dane swoje podaje dobrowolnie i ma prawo do wglądu do 
własnych danych oraz ich zmiany. 

 
  

http://2godzinydlarodziny.pl/formularz-zgloszeniowy/
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§ 5 
 Zadanie konkursowe  
 
W ramach Konkursu Uczestnik powinien wykonać następujące zadanie: przygotować prezentację z 
przebiegu akcji „DWIE GODZINY DLA RODZINY” w roku 2019 w firmie wg wzoru stanowiącego 
załącznik do niniejszego regulaminu. Prezentacja w formacie power point musi zostać przesłana na 
adres e-mail: 2h4family@humanites.pl w terminie nie późniejszym niż 24 lipca 2019 roku.  
 
 

§ 6 
Prawa autorskie do przesłanej prezentacji 

 
1. Uczestnik potwierdza, że jest autorem prezentacji i przedstawia w niej autentyczne 

zdarzenia, które miały miejsce w firmie.  
2. Uczestnik wyraża zgodę na publiczną prezentację prezentacji przez Organizatorów.  

 
§ 7 

Wskazanie nagrodzonych 
 

1. Organizator, po zakończeniu Konkursu do 12 sierpnia 2019 roku, opublikuje listę 
nagrodzonych, to jest firm, które otrzymają nagrody (zwanych dalej Nagrodzonymi). 
Organizatorzy prześlą też informację o zwycięstwie na maila każdego Nagrodzonego. 

2. Organizatorzy opublikują nagrodzone prezentacje na łamach serwisu: 2godzinydlarodziny.pl 
oraz ewentualnie na innych serwisach Organizatora. 

3. Organizatorzy mają prawo wykluczyć z listy Nagrodzonych Uczestnika, jeśli okaże się, że 
naruszył on prawa autorskie osób trzecich. Uczestnik zobowiązany jest wtedy do zwrotu 
nagrody.  

 
§ 8 

Nagrody w Konkursie 
 
Nagrody zostaną przyznane decyzją Organizatora. Ogłoszenie listy Nagrodzonych nastąpi do 12 
sierpnia 2019 roku.  

1. Miejsce 1 –2 zaproszenia na VII edycję konferencji Humanites dla Liderów Biznesu  
z cyklu „Przywództwo, Człowiek i Technologia” organizowaną przez Fundację  
Humanites(relacja z VI edycji na http://www.humanites.pl/wp-
ontent/uploads/2019/06/KONFERENCJA_HUMANITES_raport_25_04_2018.pdf, 

https://youtu.be/lFGmAtXxeTs),  trzy jednoosobowe sesje rozwojowe z Zofią Dzik, C-level 

menadżer, inwestor, członek wielu rad nadzorczych, fundator Humanites, trzy jednoosobowe 
sesje coachingowe z Agnieszką Bilińską - jedną z czołowych ekspertek w mentoringu, 

diversity, przywództwa, komunikacji oraz zarządzania talentami i rozwoju ludzi. Termin do 
ustalenia, jednak nie później niż do końca 2019 oraz zestaw 20 sztuk Rodzinnej Gry 
pokoleniowej ASK ME. 

2. Miejsce 2 – opcja 1: 1 zaproszenie na VII edycję konferencji Humanites z cyklu „Przywództwo, 
Człowiek i Technologia” organizowaną przez Fundację Humanites, udział w czterogodzinnym 
warsztacie Fundacji Liderek Biznesu dla 1 osoby oraz zestaw 20 sztuk Rodzinnej Gry 
pokoleniowej ASK ME. 
lub 
Miejsce 2 – opcja 2: 1 zaproszenie na VII edycję konferencji Humanties z cyklu „Przywództwo, 
Człowiek i Technologia” organizowaną przez Fundację Humanites, udział w programie 
mentoringowym organizowanym przez Fundację Liderek Biznesu dla 1 osoby oraz zestaw 20 
sztuk Rodzinnej Gry pokoleniowej ASK ME. 
O wyborze opcji decyduje nagrodzony. 
 

mailto:2h4family@humanites.pl
http://www.humanites.pl/wp-content/uploads/2019/06/KONFERENCJA_HUMANITES_raport_25_04_2018.pdf
http://www.humanites.pl/wp-content/uploads/2019/06/KONFERENCJA_HUMANITES_raport_25_04_2018.pdf
http://www.humanites.pl/wp-content/uploads/2019/06/KONFERENCJA_HUMANITES_raport_25_04_2018.pdf
https://youtu.be/lFGmAtXxeTs
http://www.humanites.pl/wp-content/uploads/2019/06/KONFERENCJA_HUMANITES_raport_25_04_2018.pdf
http://www.humanites.pl/wp-content/uploads/2019/06/KONFERENCJA_HUMANITES_raport_25_04_2018.pdf
https://www.fundacjaliderekbiznesu.pl/szkolenia-warsztaty/
http://www.humanites.pl/wp-content/uploads/2019/06/KONFERENCJA_HUMANITES_raport_25_04_2018.pdf
http://www.humanites.pl/wp-content/uploads/2019/06/KONFERENCJA_HUMANITES_raport_25_04_2018.pdf
https://www.fundacjaliderekbiznesu.pl/pm/mentoring/
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3. Miejsce 3 – 1 zaproszenie na VII edycję konferencji Humanites z cyklu „Przywództwo, 
Człowiek i Technologia” organizowaną przez Fundację Humanites oraz zestaw 10 sztuk 
Rodzinnej Gry pokoleniowej ASK ME oraz trzy egzemplarze książki autorstwa Kevina Murraya 
„Język Liderów”. 

 
§ 9 

Ogłoszenie Nagrodzonych w Konkursie 
 

1. Lista nagrodzonych zostanie ogłoszona do 12 sierpnia 2019 roku. Nazwy Nagrodzonych 
Firm oraz ich prezentacje zostaną opublikowane w internecie, m.in. w serwisie 
2godzinydlarodziny.pl.  

2. Organizator drogą elektroniczną (na adres e-mail, z którego nastąpiło zgłoszenie) wyśle 
powiadomienie do Nagrodzonych.  

3. W przypadku braku mailowej odpowiedzi na wiadomość Organizatora w ciągu 96 godzin od 
wysłania wiadomości przez Organizatora, prawo do otrzymania nagrody przepada.  

4. Uprawnienie do Nagrody nie może być przeniesione na osobę trzecią. 
 
 

§ 10 
Przetwarzanie danych osobowych 

 
Zgodnie z art. 13 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) (dalej „RODO”), informujemy, że:   
 

1. Administratorem danych osobowych Uczestnika Konkursu jest Fundacja Humanites – 
Sztuka Wychowania z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 56/7, 00-695 Warszawa 
(dalej „Fundacja”). 

2. Fundacja posiada wyznaczonego inspektora ochrony danych osobowych, z którym można 
się skontaktować pod nr tel. 504 144 784 lub e-mailem: Zofia.Dzik@humanites.pl. 

3. Celem przetwarzania danych osobowych jest: (a) uczestnictwo w Konkursie i umożliwienie 
kontaktu w związku ze zgłoszeniem, które odbywać się będzie wyłącznie za zgodą 
Uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); (b) przesyłanie informacji marketingowych o ofertach 
produktów i usług Fundacji, które odbywać się będzie wyłącznie za zgodą Uczestnika (art. 6 
ust. 1 lit a RODO). 

4. Dane osobowe Uczestnika mogą być odbierane przez osoby współpracujące z Fundacją 
przy Konkursie, na potrzeby których dane Uczestnika przetwarzanie. 

5. Dane osobowe Uczestnika nie będą przekazywane - do państwa trzeciego – poza Europejski 
Obszar Gospodarczy. 

6. Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez czas niezbędny do zrealizowania 
celu lub do czasu wycofania zgody na ich wykorzystanie. 

7. Uczestnikowi przysługuje prawo do żądania od Fundacji dostępu do danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych. 

8. Uczestnikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w 
dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych 
przed cofnięciem zgody. 

9. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

10. Podanie przez Uczestnika danych osobowych w formularzu jest dobrowolne, jednakże 

zaniechanie w tym zakresie, co dotyczy w szczególności danych wskazanych jako 

wymagane, powoduje niemożliwość uczestnictwa w realizacji celów określonych w pkt 3. 

dane osobowe nie będą wykorzystywane przy procesach zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji, w tym profilowania. 

http://www.humanites.pl/wp-content/uploads/2019/06/KONFERENCJA_HUMANITES_raport_25_04_2018.pdf
http://www.humanites.pl/wp-content/uploads/2019/06/KONFERENCJA_HUMANITES_raport_25_04_2018.pdf
mailto:Zofia.Dzik@humanites.pl
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11. Przetwarzane będą następujące dane osobowe Uczestników: 

a. Nazwa firmy 

b. Imię, Nazwisko i stanowisko w firmie 

c. Adres email 

d. telefon kontaktowy 

oraz w odniesieniu do Nagrodzonych: 

e. adres dostarczenia nagrody, 

f. telefon kontaktowy 

 

§ 11 
Reklamacje 

 
1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na adres 

Organizatora Konkursu wskazany w § 1 ust. 1 Regulaminu. 

2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od daty wysłania 

reklamacji zgodnie z ust. 1 powyżej. 

 
 

§ 12 
Nieuczciwi Użytkownicy i odpowiedzialność Organizatorów 

 
1. W przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek nieprawidłowości lub nieuczciwości w czasie trwania 

Konkursu, Organizatorzy mają prawo wykluczyć danego Uczestnika z udziału w Konkursie.  

2. Wykluczenie jest decyzją ostateczną i nie przysługuje od niej odwołanie. Organizatorzy 

zastrzegają, iż w tych okolicznościach nie będą ponosić żadnej odpowiedzialności wobec takiego 

Uczestnika. 

3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności wobec Uczestników za utrudnienia i przerwy  

w trwaniu Konkursu, na które Organizatorzy nie mieli bezpośredniego wpływu. 

 

§ 13 

Postanowienia końcowe 

 
1. Regulamin jest dostępny na stronie akcji: http://2godzinydlarodziny.pl/, a także do wglądu  

w siedzibie Organizatora. 

2. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych  

i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień Uczestników i 

Organizatora regulowany i oceniany jest na podstawie zapisów niniejszego Regulaminu. 

 

http://2godzinydlarodziny.pl/

