
REGULAMIN KONKURSU "Acronis #cyberfit!" 

prowadzonego w formie on-line w dniu 14.05.2021 na platformie ZOOM 

(dalej: „Konkurs”) 

 

§ 1.Definicje 

 

Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: „Regulamin”) oznaczają: 

1. „Konkurs” – konkurs " Acronis #cyberfit!"prowadzony na zasadach określonych 

niniejszym Regulaminem.  

2. „Organizator” – Grzegorz Wilk „CLEVERly”, z siedzibą w Krakowie, 30-693, ul. 

Adama Bochenka 25C/329, wpisana do rejestru przedsiębiorców pond numerem NIP: 

679-271-05-70, REGON 361658375  

3. „Fundator” - Grzegorz Wilk „CLEVERly”, z siedzibą w Krakowie, 30-693, ul. Adama 

Bochenka 25C/329, wpisana do rejestru przedsiębiorców pond numerem NIP: 679-271-

05-70, REGON 361658375 

4. „Współorganizator” - Acronis International GmbH, z siedzibą przy Rheinweg 9, 8200 

Schaffhausen, Szwajcaria  

5. „Uczestnik” – osoba, która zgłosi się do udziału wypełniając formularz na stronie 

https://cyberfit.pl a potem zarejestruje się na stronie 

https://acronis.zoom.us/webinar/register/WN_SnCuvOjkTNaLBhw9trcPiw, będący 

pełnoletnią osobą fizyczną posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która 

zgłasza swój udział w Konkursie.  

6. „Komisja” – Komisja Konkursowa składająca się z przedstawicieli Organizatora  

i Współorganizatora 

 

7. „Test wiedzy”– test on-line, który zostanie wyświetlony w dniu 14.05.2021  

w godzinach 11:00-11:45 na platformie ZOOM Współorganizatora, który będzie 

zawierał pytania dotyczące sportu i technologii Acronis. 

 

8. „Spotkanie” – webinar on-line na platformie ZOOM dostarczonej przez 

Współorganizatora, podczas którego na koniec zostanie wyświetlony Konkurs w postaci 

Testu wiedzy. 

 

 

 

https://cyberfit.pl/
https://acronis.zoom.us/webinar/register/WN_SnCuvOjkTNaLBhw9trcPiw


§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie oraz 

nagród przewidzianych dla uczestników spotkania Acronis zaplanowanego w dniu 14 

maja 2021 (dalej zwanym „Spotkaniem”). 

3. Konkurs "Acronis #cyberfit!" (zwany dalej „Konkursem”) jest organizowany przez 

Organizatora „CLEVERly”, z siedzibą w Krakowie, 30-693, ul. Adama Bochenka 

25C/329, wpisana do rejestru przedsiębiorców pond numerem NIP: 679-271-05-70, 

REGON 361658375 oraz Współorganizatora - Acronis International GmbH, z siedzibą 

przy Rheinweg 9, 8200 Schaffhausen, Szwajcaria. 

2. Konkurs prowadzony jest wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

 

3. Konkurs prowadzony jest za pośrednictwem platformy ZOOM, zarządzanej przez 

Współorganizatora, na której to podczas Spotkania zostanie wyświetlony Test wiedzy 

z pytaniami konkursowymi. Strona z rejestracją na Spotkanie: 

https://acronis.zoom.us/webinar/register/WN_SnCuvOjkTNaLBhw9trcPiw 

4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 

hazardowych (Dz. U. z 2009 Nr 201 poz. 1540 z późn. zm.). 

5. Pełny regulamin konkursu jest dostępny w siedzibie organizatorów.  

6. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie w zgodzie z politykami 

prywatności: Polityka prywatności CLEVERly | Polityka prywatności Acronis 

 

§ 2 

Czas trwania konkursu 

1. Konkurs rozpoczyna się 14 maja 2021 r. pomiędzy godzinami  11:00 – 11:45 polskiego 

czasu, a kończy 14  maja 2021 o godzinie 11:45 polskiego czasu. 

 

§ 3 

Komisja konkursowa 

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

w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób 

biorących w nim udział i wyboru Zwycięzców Konkursu, Organizator powoła komisję 

konkursową (dalej „Komisja”). Skład Komisji stanowią 2 osoby: 1 osoba 

reprezentowana przez Organizatora oraz jedna przez Współorganizatora. 

https://acronis.zoom.us/webinar/register/WN_SnCuvOjkTNaLBhw9trcPiw
https://cleverly.pl/RODO_eng.pdf
https://www.acronis.com/en-hk/company/privacy.html


§ 4 

Warunki uczestnictwa w Konkursie 

1. Uczestnikiem Konkursu mogą być  pełnoletnie osoby fizyczne posiadające obywatelstwo 

polskie, miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz pełną 

zdolność do czynności prawnych, z wyłączeniem osób, o których mowa w ust. 2 poniżej. 

2. Przez Uczestnika rozumie się osoby, które: 

a) zgłoszą się do udziału wypełniając formularz na stronie https://cyberfit.pl; 

b) dodatkowo zarejestrują się na stronie 

https://acronis.zoom.us/webinar/register/WN_SnCuvOjkTNaLBhw9trcPiw  a  

c) dołączą do Spotkania w formie webinaru na żywo poprzez platformę ZOOM firmy 

Acronis (Współorganizator) w dniu 14.05.2021 o godz. 11:00 polskiego czasu. 

d) wypełnią Test wiedzy, który zostanie wyświetlony na ekranie na koniec Spotkania. Test 

będzie wyświetlany w ramach limitu czasowego ogłoszonego przez Moderatora 

spotkania (osoba reprezentująca Współorganizatora) 

3.   Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są: 

a) Członkowie kierownictwa i pracownicy Organizatora i Współorganizatora  

a także członkowie ich najbliższych rodzin. Za członków najbliższej rodziny 

uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby 

pozostające w stosunku przysposobienia. 

b) Osoby niepełnoletnie. 

c) Osoby niezamieszkałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

4.   Przed wzięciem udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z niniejszym 

Regulaminem.  

§ 5 

Zasady Konkursu 

1. Uczestnik zapisuje się do udziału w Konkursie wypełniając formularz na stronie 

https://cyberfit.pl oraz na stronie 

https://acronis.zoom.us/webinar/register/WN_SnCuvOjkTNaLBhw9trcPiw  a potem bierze 

udział w konkursie w dniu 14.05.2021, który zostanie wyświetlony pomiędzy 11:00-11:45 

czasu polskiego na platformie ZOOM Współorganizatora. 

2. Uczestnik przy zgłaszaniu się na webinarium i do testu zobowiązany jest podać ten sam 

służbowy adres e-mail jaki podał przy rejestracji konkursu, w celu identyfikacji uczestnika.   

https://cyberfit.pl/
https://acronis.zoom.us/webinar/register/WN_SnCuvOjkTNaLBhw9trcPiw
https://cyberfit.pl/
https://acronis.zoom.us/webinar/register/WN_SnCuvOjkTNaLBhw9trcPiw


3. Uczestnik musi być profesjonalistą zajmującym się zawodowo zagadnieniami związanymi  

z IT, teleinformatyką, IT, bezpieczeństwem cyfrowym lub ochroną danych. Organizator 

zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych i profilu uczestnika konkursu, w celu 

potwierdzenia jego profilu zawodowego zgodnie z wymaganiami. Organizator zastrzega sobie 

prawo do niezakwalifikowania takiej osoby do procesu przydzielania nagród w ramach 

organizowanego konkursu, nawet, jeśli taka osoba wypełni poprawnie test i będzie mieć jeden 

z trzech najwyższych wyników, uprawniających do zdobycia Nagród. Osoba ta może  

w dalszym ciągu wziąć udział w pełnym Spotkaniu. 

4. Uczestnik zobowiązany jest do uczestnictwa w spotkaniu w dniu 14 maja 2021 na platformie 

ZOOM. Informacje przekazane przez prowadzących w trakcie spotkania będą wiążące dla 

uczestników.  

5. Po zapoznaniu się z materiałami i prezentacjami podczas Spotkania, Uczestnik zostanie 

zaproszony przez prowadzących do wzięcia udziału w Teście wiedzy. Test wiedzy zostanie 

wyświetlony po zakończeniu Spotkania w tej samej sesji, i będzie dostępny w ramach limitu 

czasowego, który zostanie podany przez prowadzącego w momencie jego udostępnienia. 

6.  Nagrody wymienione w par. 6, pk2 zdobędą osoby, które odpowiedzą poprawnie na 

największą liczbę pytań. W przypadku równej liczby punktów o kolejności w rankingu 

decydować będzie czas wypełniania testu wiedzy. W przypadku równego czasu odpowiedzi  

i równej ilości punktów zadecyduje losowanie, które odbędzie się w ciągu 7 dni od daty 

Konkursu. 

 

 

§ 6 

Nagrody 

1. W konkursie nagrodzonych zostanie maksymalnie 13 osób. Jednej osobie przysługuje 

jedna Nagroda. 

2. Nagrody w Konkursie (dalej „Nagroda”) stanowią:  

a. 3x plecak na komputery 

b. 10 licencji Acronis True Image 2021 + 1TB pojemności w chmurze Acronis 

(każda licencja jest ważna przez rok czasu od daty aktywacji) 



3. Zwycięzcy otrzymają Nagrodę po dostarczeniu Organizatorowi danych do wysyłki  

w formie przesyłki poleconej na wskazany adres. Nagrody zostaną wysłane do 2 tygodni 

od czasu od daty końca Konkursu. 

4. Zwycięzcy nie przysługuje prawo żądania wymiany Nagrody na inną lub na ekwiwalent 

pieniężny lub jakiekolwiek inne równoważne świadczenie. 

5.   W przypadku podania przez Uczestnika błędnych, nieprawdziwych lub niekompletnych 

danych, niezbędnych do wysłania Nagrody, forma przekazania Nagrody pozostaje  

w dyspozycji Organizatora. 

6.    Nagrody wymienione w pkt 2 będą przeznaczone dla osób, które wezmą udział w Teście 

wiedzy oraz wykażą się aktywnością, za którą punkty przyznają gospodarze webinaru. Suma 

punktów decydować będzie o kolejności i szansie zdobycia nagrody. Jeżeli webinar nie wyłoni 

zwycięzcy/-ów dodatkowe punkty będą przyznawane po dodatkowych konsultacjach 

Organizatora i Współorganizatora. W przypadku, gdy obie strony nie osiągną porozumienia, 

Organizator zastrzega sobie prawo do nie przyznania nagrody. Nie przyznane nagrody trafią do 

kolejnych osób na liście, spełniających kryteria otrzymania Nagrody. 

 

7. Punktacja w konkursie: 

a) Właściwa odpowiedź: 1 pkt (jeden punkt) 

b) Niewłaściwa odpowiedź: -1 (minus jeden) punkt 

8.  Uczestnik z tytułu otrzymania nagrody w konkursie nie ponosi żadnych zobowiązań 

prawnych ani skarbowych. 

 

§ 7 

Rozstrzygnięcie Konkursu 

 

1. Po zakończeniu Konkursu, w ciągu 7 dni roboczych do godziny 18:00, 21 maja 2021 r., 

Komisja wybierze wśród Uczestników 13 (słownie: trzynastu) zwycięzców („Zwycięzca”), 

którzy uzyskają największą ilość punktów i/lub zostaną wyłonione wg kryteriów opisanych 

w par 6 pkt niniejszego Regulaminu. Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o tym 

fakcie drogą mailową i/lub telefoniczną przez Organizatora 

2. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej za pośrednictwem wiadomości 

prywatnej wysłanej z konta Organizatora: marketing@cleverly.pl lub Współorganizatora 

info-pl@acronis.com.  

3. Organizator lub Współorganizator poprosi Zwycięzcę o odpowiedź przez wiadomość 

prywatną w celu ustalenia warunków związanych z przekazaniem Nagrody.  

a) Nagrody-plecaki będą wysyłane na adres podany przez Uczestnika na koszt 

Organizatora Konkursu.  

b) Nagrody – kody do aktywacji 1-rocznych Licencji Acronis True Image  2021 będą 

wysyłane na e-mail podany przez Uczestnika. 

 

mailto:marketing@cleverly.pl
mailto:info-pl@acronis.com


§ 8 

Reklamacje 

1. Reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu należy składać w formie 

listownej na adres Organizatora w terminie do 30 dni od daty zakończenia Konkursu. 

Reklamacja powinna zawierać dane osoby wnoszącej reklamację (tj. imię, nazwisko  

i adres korespondencyjny), powód reklamacji oraz określone żądanie. 

2. Zgłoszone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora nie później niż w ciągu 

30 dni roboczych od daty wpływu reklamacji. 

3. Niezależnie od postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo 

dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. 

 

§ 9 

Przetwarzanie danych osobowych 

1. Administratorami danych osobowych Uczestników Konkursu są Organizator oraz 

Współorganizator, którzy będą przetwarzać dane osobowe wyłącznie w celu 

przeprowadzenia Konkursu, komunikowania się z Uczestnikami oraz wydania Nagród. 

2. Dane podawane są dobrowolnie. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści 

swoich danych oraz ich poprawiania. 

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu w zakresie określonym w Regulaminie 

będą przetwarzane przez administratora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 

z późn. zm.). Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych 

oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych 

osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek jest niezbędne do 

wzięcia udziału w Konkursie. 

2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu komunikacji z Uczestnikami, 

przekazania Nagrody Zwycięzcom Konkursu, ogłoszenia wyników Konkursu, 

komunikacji rozwiązań i usług Współorganizatora. Dane osobowe mogą być 

również przetwarzane na podstawie i w zakresie wynikającym  

z obowiązujących przepisów prawa. 

3. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników obejmować będzie następujący 

zakres danych: 

 

1. Imię, 

2. Nazwisko 

3. Adres e-mail, 

4. Numer telefonu, 

5. Firma. 



§ 10 

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora. 

2. Przystępując do Konkursu Uczestnik zobowiązany jest do działania zgodnie  

z postanowieniami Regulaminu oraz z obowiązującymi przepisami prawa. 

3. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące 

przepisy prawa. 


