REGULAMIN KONKURSU
„Nieszablonowa rekrutacja”
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Nieszablonowa rozmowa kwalifikacyjna”.
Konkurs na najbardziej nieszablonowe pytanie, które zadano Ci podczas rozmowy
kwalifikacyjnej w której brałeś(aś) udział, zwany dalej: "Konkursem".
2. Organizatorem Konkursu jest „HR System – wydawca portalu kluczdokariery.pl., ul.
Legionów 31, 35-111 Rzeszów”
3. Fundatorem Nagrody jest Organizator Konkursu.
4. Konkurs zostanie przeprowadzony na portalu www.sprinet.pl pod adresem:
https://kluczdokariery.sprinet.pl/
5. Czas trwania konkursu: od 27.06.2013 do 31.08.2013

§2
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
I.

Uczestnicy
1. Udział w Konkursie może wziąć każda pełnoletnia osoba fizyczna zarejestrowana
w serwisie sprinet.pl.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych przez
uczestników konkursu.
3. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić jedną propozycję nieszablonowego pytania, jakie
zadano mu podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
4. Każde kolejne zgłoszenie tego samego użytkownika zostanie uznane za nieważne.
5. Zdublowane zgłoszenia nie będą brane pod uwagę.
6. Udział w konkursie jest bezpłatny.
7. Użytkownik zgłaszając propozycję w konkursie utworzonym w profilu
https://kluczdokariery.sprinet.pl/ akceptuje regulamin konkursu.

II. Zasady konkursu

1. Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie nieszablonowego pytania, jakie padło na
rozmowie kwalifikacyjnej wykorzystując w tym celu formularza „dodaj pomysł” w projekcie
https://kluczdokariery.sprinet.pl/nieszablonowa-rozmowa-kwalifikacyjna
2. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić jedną propozycję nieszablonowego pytania, jakie
zadano mu podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

3. Każda zgłoszona propozycja poddana jest ocenie przez innych użytkowników serwisu.
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4. Organizator konkursu wybierze z pośród 10 najlepiej ocenionych propozycji jedną zwycięską i
dwa wyróżnienia.
5. Zwycięski i zaakceptowany przez Organizatora konkursu pomysł zostanie oznaczony statusem
„zaakceptowany”.
6. Osoba, której zgłoszenie zostało zaakceptowane zostanie o tym fakcie poinformowane na
indywidualnym profilu w serwisie www.sprinet.pl.
7. Wyniki konkursu zostaną umieszczone na profilu kluczdokariery.sprinet.pl w ciągu 48 godzin
od jego zakończenia.

§3
NAGRODY
1. Nagrodą dla zwycięzcy ufundowaną przez Fundatora jest Tablet KRUGER & MATZ
KM0793.
2. Nagrodami dla dwóch osób wyróżnionych są książki wydawnictwa Samo Sedno oraz
zestaw gadżetów.
3. Nagrody będą wydane zwycięscy i osobą wyróżnionym wciągu 20 dni od zakończenia
konkursu.
4. W celu wyrażenia chęci otrzymania nagrody, zwycięzca oraz osoba wyróżniona
zobowiązana jest do wysłania odpowiedzi na otrzymaną wiadomość w profilu sprinet.pl,
w której zamieści dane adresowe. W przypadku braku kontaktu ze strony zwycięscy,
osoby wyróżnionej w ciągu 14 dni od przesłania informacji o wygranej, zwycięzca, osoba
wyróżniona traci prawo do nagrody.
5. Jeżeli Zwycięża nie skontaktuje się z Organizatorem w celu potwierdzenia wygranej to
nagroda zostanie przekazana kolejnemu uczestnikowi spełniającemu warunki konkursu.
6. Jakiekolwiek roszczenia uczestników Konkursu z tytułu nieotrzymania nagród, które nie
zostały im przyznane, są wyłączone.
7. Organizator jako płatnik podatku dochodowego obliczy, pobierze i odprowadzi
zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych dla odpowiedniego Urzędu
Skarbowego odpowiedni do wartości przyznanej nagrody.

§4
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie prawdziwych danych osobowych, tj.:
imienia, nazwiska, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego.
2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża także zgodę
na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych. Dane będą przetwarzane
w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w związku z wydaniem nagród.
3. Nadesłane na Konkurs dane osobowe mogą być przetwarzane przez Organizatora
wyłącznie w celu wykonania ich obowiązków z Konkursem oraz w celach informacyjnomarketingowych Organizatora. Dane będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie
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Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133/97, poz.883). Uczestnik może w każdej chwili uzyskać
dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia.

§5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie
wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to
w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian
specyfikacji nagrody.
2. Jakakolwiek odpowiedzialność Serwisu względem Uczestników lub osób trzecich jest
wyłączona – z wyjątkiem tej przewidzianej bezwzględnie obowiązującymi przepisami
prawa.
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