REGULAMIN KONKURSU KSIĘGOWI PRZYSZŁOŚCI 2020

§ 1. Definicje
Określenia użyte w niniejszym dokumencie oznaczają:
1. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie.
2. Organizatorzy – Soneta Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-432), przy ul. J. Kustronia 44A,
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000109244, NIP: 6792705304, REGON: 356381673,
z kapitałem zakładowym w wysokości 85.000 zł oraz Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
z siedzibą w Warszawie, ul. Górnośląska 5, wpisane do rejestru stowarzyszeń oraz rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS: 0000101063, NIP: 5260307956, REGON: 0000101063.
3. SKwP – Stowarzyszenie Księgowych w Polsce z siedzibą w Warszawie, ul. Górnośląska 5.
4. Serwis – serwis internetowy dostępny w domenie www.ksiegowiprzyszlosci.pl.
5. Jury – osoby fizyczne wybrane przez Organizatorów, wyłaniające zwycięzców Konkursu.
6. Konkurs – konkurs „Księgowi Przyszłości” organizowany przez Organizatorów dla
Uczestników.
7. Uczestnik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, mająca przynajmniej ograniczoną
zdolność do czynności prawnych, spełniająca kryteria udziału w Konkursie opisane w § 4
Regulaminu.
8. Drużyna – grupa składająca się z trzech Uczestników biorących udział w Konkursie na
zasadach opisanych w Regulaminie.
9. Lider – osoba fizyczna wybrana przez Drużynę, która rejestruje Drużynę na Konkurs poprzez
założenie dla Drużyny indywidulanego konta i zaprasza pozostałych Uczestników Drużyny do
współtworzenia Drużyny oraz do udziału w Konkursie. Konto utworzone przez Lidera
umożliwia Drużynie udział w Konkursie przez wypełnienie testów.
10. Osoby wyłączone – osoby fizyczne, które nie mogą wziąć udziału w Konkursie, tj. traktowani
jako eksperci: dyplomowani księgowi SKwP, biegli rewidenci, doradcy podatkowi, osoby
będące w momencie rejestracji na Konkurs laureatami ogólnopolskich konkursów o podobnym
lub tożsamym celu, pracownicy Organizatorów oraz członkowie ich rodzin, z tym że
w przypadku SKwP pod pojęciem pracowników rozumie się tylko pracowników Biura Zarządu
Głównego i Instytutu Certyfikacji Zawodowej Księgowych. Przez członków rodziny
pracownika Organizatora rozumie się również jego wstępnych, zstępnych, rodzeństwo,
małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające z pracownikiem w stosunku
przysposobienia.
11. Formularz zgłoszeniowy – formularz zgłoszeniowy dostępny w Serwisie.

12. Rejestracja – zgłoszenie przez Lidera do udziału w Konkursie Drużyny, poprzez wypełnienie
formularza zgłoszeniowego i wysłanie go poprzez Serwis do 22 kwietnia 2020 r. tj. ostatniego
dnia, w którym można rozwiązać test z etapu I.
§ 2. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie „Księgowi
Przyszłości”.
2. Konkurs ma charakter otwarty, ogólnopolski. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
3. Celem Konkursu jest promocja i integracja środowiska księgowych, specjalistów płacowych
i kadrowych oraz przedstawicieli innych powiązanych z nimi zawodów; motywowanie do
ustawicznego rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz zwiększanie prestiżu tych
zawodów.
4. Konkurs przeprowadzany jest w trzech kategoriach:
1) księgowa zawodowa (dalej KZ);
2) płacowo-kadrowa (dalej PiK);
3) księgowa studencka (dalej KS).
5. Konkurs składa się z czterech etapów dla każdej kategorii:
1) etap I – test najlepszego wyniku (test jednokrotnego wyboru);
2) etap II – test najlepszego wyniku (test wielokrotnego wyboru);
3) etap III – zadanie konkursowe – opracowanie tematu wskazanego przez Organizatorów;
4) etap IV (finał) – odpowiedzi na dwa pytania Jury dotyczące opracowania zadania
konkursowego z etapu III.
6. Testy konkursowe w kategoriach KZ i KS obejmują tę samą pulę pytań, tj. pytania z
rachunkowości finansowej i zarządczej, sprawozdawczości i analizy finansowej, podatków,
finansów, a także z etyki zawodowej w rachunkowości, certyfikacji zawodu księgowego,
dyplomowanego
księgowego,
certyfikowanego
eksperta
usług
księgowych
i oprogramowania enova365.
7. Testy konkursowe w kategorii PiK obejmują pytania z przepisów prawa pracy, podatku
dochodowego od osób fizycznych, ubezpieczeń, zasiłków, umów cywilno-prawnych
i oprogramowania enova365.
8. Uczestnicy, chcący sprawdzić swoją wiedzę przed Konkursem i rozwiązać przykładowe
zadania konkursowe, mogą to zrealizować poprzez rozwiązanie testów dostępnych w Serwisie
po zalogowaniu przez Uczestnika. Korzystanie z aplikacji internetowej nie zobowiązuje do
uczestnictwa w Konkursie, jak również uzyskane za pośrednictwem aplikacji internetowej
wyniki w żaden sposób nie wpływają na kwalifikacje Konkursowe.
9. Laureaci, którzy zajęli w poprzednich konkursach „Księgowi Przyszłości” (lub w innym
ogólnopolskim konkursie, także indywidualnym, o podobnym lub tożsamym celu lub
przedmiocie) I, II, III miejsce, mogą powtórnie wziąć udział w Konkursie po 2-latach karencji,
liczonych od dnia zdobycia tego miejsca.
§ 3. Wymagania techniczne
1. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik powinien dysponować aktywnym kontem
e-mail oraz sprzętem spełniającym następujące wymagania techniczne:
1) komputer lub urządzenie mobilne (np. smartfon, tablet) połączone z Internetem
i posiadające oprogramowanie umożliwiające dostęp do Serwisu;

2) zainstalowana najnowsza wersja przeglądarki internetowej;
3) włączona obsługa plików cookies.
2. W celu prawidłowego korzystania z aplikacji internetowych dostępnych w Serwisie wymagane
są: łącze o przepustowości co najmniej 1 Mbit/s; przeglądarka internetowa w wersji co najmniej:
Microsoft Edge 70, Mozilla Firefox 65, Safari 11, Opera 60, Chrome 70, system operacyjny:
Windows 10 oraz macOS 10.W sytuacji awarii Serwisu Organizatorzy dołożą wszelkich starań
celem niezwłocznego przywrócenia funkcjonalności Serwisu.
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§ 4. Zasady uczestnictwa w Konkursie
Rejestracji Drużyny na Konkurs w odpowiednio wybranej kategorii dokonuje Lider poprzez
Serwis. Lider rejestruje Drużynę, wypełniając formularz zakładania drużyny, udostępniony
w Serwisie i zaprasza pozostałych członków Drużyny do współtworzenia Drużyny oraz do
udziału w Konkursie. Lider oświadcza, że uprzedził uprzednio pozostałych członków Drużyny
o planie zgłoszenia ich do Konkursu i uzyskał ich zgodę.
Rejestracji Drużyny na Konkurs w odpowiednio wybranej kategorii należy dokonać do
22 kwietnia 2020 r., tj. ostatniego dnia, w którym można rozwiązać test z etapu I.
W kategorii księgowej zawodowej udział może wziąć Drużyna, której Uczestnicy zawodowo
zajmują się rachunkowością lub finansami oraz pełnią funkcję/zajmują stanowisko księgowego
lub członka w zespole księgowych.
W kategorii płacowo-kadrowej udział może wziąć Drużyna, której Uczestnicy zawodowo
zajmują się płacami i/lub kadrami.
W kategorii księgowej studenckiej udział może wziąć Drużyna, której każdy z Uczestników
do 16 marca 2020 r., tj. dnia rozpoczęcia zapisów do udziału w konkursie, nie ukończył 28 roku
życia (urodzeni po 15.03.1992 r.) i studiuje na kierunkach lub specjalnościach związanych
z rachunkowością lub finansami.
Przynależność Uczestników do poszczególnych grup jest potwierdzana i weryfikowana podczas
rejestracji poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia Uczestnika.
Z zastrzeżeniem postanowień § 2 ust. 9, osoby wyłączone nie mogą brać udziału w Konkursie.
Lider może zmienić Uczestników swojej Drużyny, jak i Uczestnik danej Drużyny może przejść
do innej Drużyny, ale tylko do momentu rozwiązania testu z etapu I. Uczestnik, który został
wykluczony przez Lidera z Drużyny przed rozwiązaniem testu z etapu I, może założyć nową
Drużynę bądź przystąpić do innej. Po przystąpieniu przez danego Uczestnika do testu z etapu I,
jego członkostwo w innej Drużynie nie będzie już możliwe.
Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem Konkursu oraz
regulaminem Serwisu i potwierdzenia tego faktu w formularzu zgłoszeniowym.
§ 5. Dzika Karta
SKwP zastrzega sobie prawo do zakwalifikowania uczestników kursów organizowanych przez
SKwP (dalej: Dzika Karta), którzy wezmą udział w Konkursie z pominięciem etapu I
i przystąpią bezpośrednio do rozwiązywania testu z etapu II.
Dziką Kartę może otrzymać maksymalnie 26 drużyn, tj. po jednej z każdego oddziału
okręgowego SKwP i Instytutu Certyfikacji Zawodowej Księgowych.
Drużyna z Dziką Kartą, aby wziąć udział w Konkursie musi spełniać warunki uczestnictwa
w Konkursie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
O przyznaniu Dzikiej Karty decyduje SKwP.

1.
2.

3.

4.

1.
2.
3.

4.

5.

§ 6. Jury
Zwycięzcy Konkursu wybierani są przez Jury. Decyzje Jury na każdym etapie są rozstrzygające
i ostateczne, tj. nie służy od nich żaden środek odwołania.
Ocena zadań konkursowych z etapu I i etapu II dokonywana będzie automatycznie, według
przygotowanego wcześniej klucza odpowiedzi, na specjalnie przygotowanej do tego celu
platformie dostępnej w Serwisie. Oceny opracowań zadania konkursowego z etapu III dokonują
eksperci wskazani przez Jury, posługując się systemem punktowym. Prezentację zwycięskich
opracowań w etapie IV ocenia Jury, zgodnie z podanymi kryteriami, – pod względem
prawidłowości ich rozwiązań i sposobu ujęcia problemu (innowacyjność podejścia/ formy
prezentacji).
Skład Jury wybierają Organizatorzy. Jury spośród swoich członków wybiera
przewodniczącego. Jeśli głosy Jury rozłożą się równomiernie – decydujący głos ma
przewodniczący Jury.
Kryteria oceny zadania konkursowego III etapu zostaną ogłoszone w Serwisie wraz z tematem
zadania konkursowego.
§7. Przebieg Konkursu
Konkurs składa się z czterech etapów dla każdej z kategorii.
Wszyscy Uczestnicy w etapie I i II odpowiadają na zestaw pytań wylosowany z tej samej puli
z danej kategorii.
Test w I i II etapie Uczestnicy mogą wypełniać tylko w czasie określonym przez Organizatora.
Szczegóły, dotyczące zasad wypełniana testów w etapie I i etapie II, zostaną przedstawione
Uczestnikom w Serwisie przed rozpoczęciem rozwiązywania testów.
Etap I odbędzie się w dniach od 8 do 22 kwietnia 2020 r.:
a) Podczas etapu I zgłoszone do Konkursu Drużyny będą odpowiadały na wylosowane z tej
samej puli zestawu pytań w danej kategorii – test jednokrotnego wyboru. Testy te będą
wypełniane on-line za pośrednictwem aplikacji internetowej dostępnej w Serwisie.
Etap II odbędzie się w dniach od 23 kwietnia do 6 maja 2020 r.:
a) Do etapu II przechodzi maksymalnie 176 Drużyn, w tym:
− maksymalnie: 50 najlepszych Drużyn KZ, 50 najlepszych Drużyn PiK
i 50 najlepszych Drużyn KS z etapu I,
− oraz maksymalnie 26 Drużyn z Dziką Kartą.
b) Podczas etapu II zakwalifikowane Drużyny będą odpowiadały na wylosowane z tej samej
puli zestawy 10 pytań w danej kategorii – test wielokrotnego wyboru (wybór z czterech
podanych odpowiedzi – prawidłowa może być jedna lub dwie, lub trzy, albo cztery). Testy
te będą wypełniane on-line za pośrednictwem aplikacji internetowej dostępnej w Serwisie.
c) Na podstawie zweryfikowanych odpowiedzi na pytania z etapu II wyłonione zostaną
maksymalnie 24 drużyny, po 8 z każdej z kategorii – KZ, PiK, KS.
d) Jeżeli Drużyna, zakwalifikowana do etapu II etapu, zrezygnuje z udziału w Konkursie lub
zostanie wykluczona, to zastąpi ją kolejna Drużyna, która znajduje się na najwyższej
pozycji w rankingu punktacyjnym, a w przypadku równej liczby punktów – ta Drużyna,
która rozwiązała test w krótszym czasie.
e) Lista Uczestników zakwalifikowanych do etapu II zostanie opublikowana 23 kwietnia
2020 r. w Serwisie, a także na innych stronach według uznania Organizatorów. Wszyscy

Uczestnicy otrzymają również stosowne zawiadomienie na adres poczty elektronicznej
wskazanej w Formularzu zgłoszeniowym najpóźniej do 23 kwietnia 2020 r.
6. Etap III odbędzie się w dniach od 7 do 25 maja 2020 r.:
a) Do etapu III przejdzie po 8 najlepszych Drużyn z każdej kategorii (maksymalnie
24 drużyny).
b) W przypadku gdy Drużyny biorące udział w etapie II uzyskają identyczną punktację,
uniemożliwiającą wskazanie Uczestników kolejnego etapu, do kolejnego etapu przechodzi
Drużyna, która rozwiązała test w krótszym czasie.
c) Podczas etapu III Drużyny będą musiały opracować temat podany przez Jury i przesłać
swoje prace do 25 maja 2020 r. na adres: biuro@ksiegowiprzyszlosci.pl lub inny adres
wskazany uprzednio przez Organizatorów tj. marketing@enova.pl.
d) Jury udostępni temat do opracowania i kryteria jego oceny do 7 maja 2020 r. w Serwisie,
oraz na stronach internetowych Organizatorów (tj.www.ksiegowiprzyszłosci.pl
www.skwp.pl). Temat zostanie również przesłany do Drużyn drogą mailową, na adres
e-miał podany przez Drużynę podczas Rejestracji, do 7 maja 2020 r.
e) Jeżeli Drużyna, zakwalifikowana do etapu III etapu, zrezygnuje z udziału w Konkursie lub
zostanie wykluczona, to zastąpi ją kolejna Drużyna, która znajduje się na najwyższej
pozycji w rankingu punktacyjnym, a w przypadku równej liczby punktów przechodzi
Drużyna, która rozwiązała test w krótszym czasie.
7. Etap IV (finał) odbędzie się 18 czerwca 2020 r. w Warszawie (ul. Białostocka 22,
03-741 Warszawa):
a) Do finału przechodzą 3 Drużyny KZ, 3 Drużyny PiK oraz 3 Drużyny KS, których
opracowania tematu z etapu III uzyskały największą liczbę punktów przyznanych przez
ekspertów powołanych przez Jury. W przypadku równej liczby punktów kilku drużyn
danej kategorii o miejscu decyduje Jury.
b) Lista Drużyn zakwalifikowanych do etapu IV (finału) zostanie opublikowana do
8 czerwca 2020 r. w Serwisie, a także na innych stronach zgodnie ze uznaniem
Organizatorów. Wszyscy Uczestnicy otrzymają również stosowne zawiadomienie na adres
poczty elektronicznej wskazanej w formularzu zgłoszeniowym.
c) W finale każda Drużyna będzie odpowiadać na dwa pytania merytoryczne związane
tematyką, będącą przedmiotem zadania konkursowego III etapu i rozwiązania
zaproponowanego przez Drużynę. O miejscu na podium decydują odpowiedzi udzielone
na pytania finałowe.
d) W przypadku gdy jeden z Uczestników danej Drużyny nie będzie mógł uczestniczyć
w finale, Organizatorzy dopuszczają możliwość uczestnictwa drużyn w składzie
2-osobowym.
§8. Rozstrzygnięcie Konkursu i nagrody
1. Jury po zakończeniu IV etapu Konkursu ogłosi zwycięską Drużynę w każdej kategorii
i odpowiednio przyzna nagrody za 1, 2, 3 miejsce w każdej kategorii.
2. Wyniki Konkursu Jury ogłosi w dniu zakończenia etapu IV – 18 czerwca 2020 r.,
w przestrzeniach przy ul. Białostocka 22, 03-741 Warszawa, podczas uroczystej gali wręczenia
nagród i dyplomów zwycięskim Drużynom.
3. Nagrodami za zajęcie 1 miejsca w kategorii KZ są:
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a) bon szkoleniowy SKwP o wartości 5.000 zł (pięć tysięcy złotych) dla każdego
Uczestnika Drużyny (łącznie 15.000 zł),
b) voucher wycieczkowy o wartości po 2.500 zł (dwa i pół tysiąca złotych) dla każdego
Uczestnika Drużyny zawodowej (łącznie 7.500 zł)
c) oraz nagrody rzeczowe (laptop 2w1) dla każdego Uczestnika Drużyny.
Nagrodami za zajęcie 1 miejsca w kategorii PiK są:
a) bon szkoleniowy o wartości 5.000 zł (pięć tysięcy złotych) dla każdego Uczestnika
Drużyny (łącznie 15.000 zł),
b) voucher wycieczkowy o wartości po 2.500 zł (dwa i pół tysiąca złotych) dla każdego
Uczestnika Drużyny (łącznie 7.500 zł)
c) oraz nagrody rzeczowe (laptop 2w1) dla każdego Uczestnika Drużyny.
Nagrodami za zajęcie 1 miejsca w kategorii KS są:
a) bony szkoleniowe SKwP o wartości 5.000 zł (pięć tysięcy złotych) dla każdego
Uczestnika Drużyny (łącznie 15.000 zł),
b) voucher wycieczkowy o wartości po 1.500 zł (półtora tysiąca złotych) dla każdego
Uczestnika Drużyny (łącznie 4.500 zł)
c) oraz nagrody rzeczowe (laptop 2w1) dla każdego Uczestnika Drużyny.
Nagrodami za zajęcie 2 miejsca w kategoriach KZ, PiK oraz KS są:
a) bony szkoleniowe SKwP o wartości 3.000 zł (trzy tysięcy złotych) dla każdego
Uczestnika Drużyny (łącznie 9.000 zł),
b) nagrody rzeczowe (laptop 2w1) dla każdego Uczestnika Drużyny.
Nagrodami za zajęcie 3 miejsca w kategoriach KZ, PiK oraz KS są:
a) bony szkoleniowe SKwP o wartości 1.500 zł (jeden tysiąc pięćset złotych) dla każdego
Uczestnika Drużyny (łącznie 4.500 zł),
b) nagrody rzeczowe (smartfon i smartband) dla każdego Uczestnika Drużyny.
Bony szkoleniowe są do zrealizowania w niepublicznych placówkach SKwP.
Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę ani na ekwiwalent pieniężny.
Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia odbioru nagrody
z przyczyn leżących po stronie Uczestnika nagrodzonego w Konkursie.
Organizatorzy, jako sponsorzy nagród, zobowiązują się do przyznania dodatkowej nagrody
pieniężnej (dalej: „Dodatkowa nagroda”) w wysokości odpowiadającej równowartości 10%
należnego podatku dochodowego od wartości nagrody przez siebie ufundowanej (w tym: bony
szkoleniowe, vouchery wycieczkowe, laptopy); oznacza to, że Dodatkowa nagroda zostanie
przekazana przez Organizatorów, zgodnie z obowiązującymi przepisami, na pokrycie należnego
10% zryczałtowanego podatku dochodowego, ustalonego od wartości nagrody.

§ 9. Wykluczenie i rezygnacja z Konkursu
1. Organizator ma możliwości niedopuszczenia do Konkursu lub wykluczenia z Konkursu
Uczestnika/Drużyny, którego/-ych zgłoszenie lub odpowiedź:
a) narusza prawo obowiązujące w Polsce;
b) narusza dobra i prawa osób trzecich;
c) zawiera treści powszechnie uznane za społecznie niewłaściwe i naganne moralnie
d) narusza inne postanowienia zawarte w Regulaminie Konkursu.
2. Uczestnik ma prawo wycofać się z Konkursu w każdym momencie jego trwania.

3. Uczestnicy zobowiązani są podać swoje prawdziwe dane. Podania nieprawdziwych danych
skutkuje wykluczeniem z Konkursu i odebraniem nagrody.
4. Naruszenie zasad, określonych w Regulaminie, przez Uczestnika będzie oznaczało jego
wykluczenie z uczestnictwa w Konkursie.
§ 10. Oświadczenia Uczestników
1. Uczestnicy, dokonujący rejestracji, powinni złożyć oświadczenia o treści:
1) Oświadczam, że podane informacje i zaświadczenia o ich prawdziwości są zgodne ze stanem
faktycznym; wiadome mi jest, że fałszowanie dokumentów, poświadczenie nieprawdy,
wyłudzenie poświadczenia nieprawdy i użycie dokumentu poświadczającego nieprawdę
podlega odpowiedzialności karnej.
2) Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Soneta
sp. z o.o., zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 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 (RODO) oraz ustawą o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r.; w celu
wzięcia udziału w Konkursie.
3) Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych przez Soneta sp. z o.o.,
Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce (współorganizatorowi konkursu) i na przetwarzanie
przez ten podmiot podanych przeze mnie danych osobowych na potrzeby realizacji celów
związanych z wzięciem udziału w Konkursie „Księgowi Przyszłości”.
4) Oświadczam, że wyrażam zgodę na zamieszczenie mojego imienia i nazwiska, wizerunku oraz
prezentację sylwetki podczas uroczystości wręczenia nagród, na stronach internetowych oraz
w mediach i portalach społecznościowych Organizatorów, oraz w innych środkach masowego
przekazu, na potrzeby związane z podaniem wyników poszczególnych etapów Konkursu.
Uczestnicy zgadzają się również na udostępnienie swojego wizerunku utrwalonego w czasie
rejestracji konferencji (zdjęcia, filmy, reportaż), zgodnie z ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych.
2. Odmowa złożenia któregokolwiek z oświadczeń wymienionych w § 10. pkt 1 jest równoznaczna
z rezygnacją Uczestnika z udziału w Konkursie.
3. Ponadto zgłaszając się do Konkursu, Uczestnik przekazuje Organizatorom prawa autorskie do
stworzonych przez siebie podczas Konkursu utworów (opracowania zadanego zagadnienia/zadania
konkursowego w dowolnej formie), których przekazanie nastąpi z chwilą wysłania utworu
Organizatorom, na wszystkich polach eksploatacji, w tym:
1) zwielokrotnienie opracowania dowolną techniką, w szczególności drukarską
i elektroniczną, w tym wprowadzenie do pamięci komputerów;
2) obrót zwielokrotnionymi egzemplarzami opracowania, w tym wprowadzanie tych
egzemplarzy do obrotu, ich najem i użyczanie;
3) publiczne wystawiane i udostępnianie opracowań w taki sposób, aby każdy mógł mieć do
nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym wprowadzenie do pamięci
serwerów i sieci komputerowych/ teleinformatycznych i telekomunikacyjnych,
w szczególności Internetu, a także wysyłanie za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) lub
dowolnych innych komunikatorów elektronicznych (MMS itp.)
§ 11. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje Uczestników, związane z funkcjonowaniem aplikacji internetowej
i Serwisem (www.ksiegowiprzyszlosci.pl), mogą być składane od dnia rozpoczęcia Konkursu.
2. Reklamacje powinny być sporządzone w formie pisemnej na adres Organizatora: Soneta
Sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A, 30-415 Kraków albo w formie wiadomości elektronicznej na adres
elektroniczny: kontakt@ksiegowiprzyszlosci.pl.
3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać imię i nazwisko, adres email oraz opis sprawy.
4. Organizatorzy są obowiązani udzielić odpowiedzi na reklamację najpóźniej w terminie do 7 dni
od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację Organizatorzy przekazują Uczestnikowi
w formie pisemnej lub, jeśli była zgłoszona elektronicznie, może zostać przesłana elektronicznie
na adres elektroniczny zgłaszającego reklamacje.
§ 11. Klauzula informacyjna dla Uczestników
1. Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, dalej: „RODO”)
Organizator informuje, że:
1) Administratorem, czyli podmiotem, które decyduje o tym jak będą wykorzystywane dane
osobowe Uczestników jest Organizator.
2) Z inspektorem ochrony danych osobowych można się kontaktować w sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych Uczestników pod adresem e-mail:
iod@enova.pl.
3) Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia
Konkursu, w celach archiwalnych, w celach związanych z prowadzeniem ksiąg
rachunkowych i dokumentacji podatkowej.
4) Jeżeli Uczestnik wyrazi odrębną zgodę (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) dane mogą
być przetwarzane również w celach marketingowych.
5) Dane osobowe Uczestników mogą zostać ujawnione:
- pracownikom i współpracownikom Organizatora;
- dostawcom usług i podmiotom wyspecjalizowanym w zapewnianiu obsługi technicznej
systemów teleinformatycznych Organizatora;
- podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
6) W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora
narusza przepisy RODO, Uczestnik ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
7) Uczestnik ma prawo żądania dostępu do swoich danych, sprostowania danych
nieprawidłowych, uzupełniania danych niekompletnych.
8) Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez wymagany przepisami prawa
okres przechowywania dokumentacji księgowej, wynikający z przepisów prawa, w tym w
szczególności podatkowych i rachunkowych. Dane podane w celu realizacji zadań
określonych w ust. 1 pkt.4) i 5) powyżej będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu
przez Uczestnika lub innej informacji dot. przetwarzania jego danych osobowych.
9) Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, jednakże niepodanie
wymaganych danych będzie skutkować niemożliwością wzięcia udziału w Konkursie.
10) Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane poza EOG ani organizacjom
międzynarodowym.
11) Dane osobowe Uczestników nie będą poddawane zautomatyzowanemu profilowaniu.

1.
2.

3.

4.

5.

6.

§ 12. Postanowienia końcowe
Regulamin wchodzi w życie … marca 2020 r.
Przed przystąpieniem do Konkursu Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią
Regulaminu, a w czasie korzystania z Serwisu zobowiązany jest do przestrzegania postanowień
Regulaminu oraz regulaminu Serwisu.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w przypadkach
uzasadnionych przepisami prawa, jak również w przypadku zajścia innych istotnych zdarzeń
mających wpływ na Konkurs. O zmianie Regulaminu Organizator zawiadomi Uczestników za
pośrednictwem wiadomości e-mail na adres e-mail wskazany podczas rejestracji.
Uczestnik, który zaliczył dany etap Konkursu, będzie mógł złożyć osobiście, listownie lub
drogą e-mailową na adres: biuro@ksiegowiprzyszlosci.pl wniosek o wydanie zaświadczenia
o ukończeniu danego etapu i liczbie zdobytych punktów.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające lub utrudniające
prawidłowe przeprowadzenie Konkursu i zrealizowanie nagrody, których nie był w stanie
przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec lub których nie był w stanie przezwyciężyć,
w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.
W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego.

