
Regulamin Konkursu – Pomysł na nazwę Systemu Antyplagiatowego 

Plagiat.pl sp. z o.o. 

 

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest firma Plagiat.pl spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 

przy ul. Gdańska 2/67, 01-633 Warszawa; NIP: 5262874777, Regon: 140124469, wpisaną do 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy pod 

numerem KRS 0000236022, (dalej: „Organizator”). 

2. Fundatorem nagrody jest Organizator.  

3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez serwis Facebook. Serwis 

facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane 

z organizacją konkursu na łamach serwisu. 

4. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej: „Regulamin”) 

i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

5. Udział w Konkursie oznacza wyrażenie przez Uczestnika Konkursu zgody na postanowienia 

Regulaminu oraz akceptację opisanych w Regulaminie zasad Konkursu. Biorąc udział w Konkursie 

Uczestnik potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. 

6. Konkurs przeprowadzany jest na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Informacja o Konkursie 

publikowana jest na profilu pod adresem: https://www.facebook.com. 

 

 

Warunki uczestnictwa 

1. Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do 

czynności prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 k.c., zamieszkała na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiadająca  skrzynkę mailową zarejestrowaną na 

prawdziwe dane osobowe i która zapoznała się z niniejszym Regulaminem i go zaakceptowała 

(dalej: „Uczestnik”). 

2. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne. 

3. Konkurs trwa 14 dni kalendarzowych, rozpoczyna się o godz. 10:00  dnia 7.09.2022 r. i trwa do 

godz. 23.59 dnia 21.09.2022r.  

4. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w przeciągu 14 dni od dnia zakończenia przyjmowania 

zgłoszeń na stronie www Organizatora www.plagiat.pl oraz na koncie firmowym Facebook 

Plagiat.pl sp. z o.o. Zwycięzca otrzyma informację na adres email, z którego wysłał zgłoszenie 

do konkursu.Konkurs opublikowany jest za pośrednictwem portalu społecznościowego 

Facebook oraz strony internetowej www.plagiat.pl/konkurs . Zgłoszenia są przyjmowane na 

adres email konkurs@antyplagiat.pl. 

 

 

Zadanie konkursowe 

1. Zadanie konkursowe polega na wymyśleniu oryginalnej nazwy dla produktu firmy Plagiat.pl sp. 

z o.o. – System Antyplagiatowy służący weryfikacji prac pisemnych uczniów szkół 

podstawowych i ponadpodstawowych. 

http://www.plagiat.pl/
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2. Prawidłowym rozwiązaniem Zadania Konkursowego jest wysłanie autorskiej propozycji nazwy 

produktu zgodnie z treścią Zadania konkursowego na adres email konkurs@antyplagiat.pl w 

trakcie trwania konkursu. 

3. Każdy uczestnik może zgłosić dowolną ilość propozycji.  

4. W konkursie zostanie wyłoniony 1 zwycięzca. Najciekawsza, oryginalna i wyrażająca ideę 

produktu systemu antyplagiatowego nazwa zostanie wybrana przez pracowników firmy 

Plagiat.pl sp. z o.o.  

5. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za 

pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej na adres email, z którego napłynęła 

propozycja nazwy.  

6. Zadanie Konkursowe musi być wyłącznie autorstwa Uczestnika i nie może naruszać praw lub 

dóbr osobistych osób trzecich, a Uczestnik jest uprawniony do przeniesienia na Organizatora 

tych praw w zakresie pozwalającym na przeprowadzenie Konkursu zgodnie z Regulaminem. 

7. W Konkursie nie będą brały udziału Zadania Konkursowe, które naruszają obowiązujące 

przepisy prawa, w tym w tym RODO (definicja poniżej) lub krajowe przepisy dotyczące ochrony 

danych osobowych, prawo autorskie oraz prawa ochronne do znaków towarowych, wzorów 

przemysłowych, użytkowych lub nie są wyłącznego autorstwa Uczestnika, wzywają do 

nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej itp. lub zawierają treści faszystowskie, 

pornograficzne lub powszechnie uznane za wulgarne, propagujące przemoc, obrażające 

uczucia religijne lub dobre obyczaje. 

 

Nagroda 

1. Nagrodą w konkursie jest 1 000 zł brutto. Nagroda zostanie przelana na rachunek bankowy 

Uczestnika, przesłany Organizatorowi po otrzymaniu informacji o wygranej w terminie 30 dni 

od dnia otrzymania rachunku bankowego.  

2.  Nagrody są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 

1 pkt 68 ustawy o PIT.   

3. Laureat traci prawo do Nagrody w przypadku nieprzesłania do Organizatora drogą 

elektroniczną na adres konkurs@antyplagiat.pl danych do wykonania wypłaty nagrody w 

szczególności numeru rachunku bankowego w polskich złotych oraz danych właściciela 

rachunku  w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu. 

4.  Organizator powiadamia Laureata o fakcie utraty prawa do Nagrody poprzez wiadomość 

elektroniczną wysłaną za pośrednictwem przesłanego przez Laureata adresu e-mail. W 

przypadku utraty przez Laureata prawa do Nagrody, przechodzi ona na rzecz Organizatora. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn 

leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.  

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawidłowych danych wskazanych 

przez Uczestnika, a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających 

odszukanie Uczestnika i poinformowanie o przyznaniu Nagrody.  

7. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie 

Zwycięzcy w sposób niedozwolony, dany uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu. 
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Reklamacje 

1. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia 

konkursu prosimy zgłaszać mailowo na adres: biuro@antyplagiat.pl. 

2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji. W 

tytule wiadomości prosimy dodać opis „Konkurs na Facebooku – Pomysł na Nazwę Systemu 

Antyplagiatowego„.  

3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia. 

 

Obowiązek informacyjny 

1. Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Plagiat.pl sp. 

z o.o.  z siedzibą w 01-633 Warszawa, ul. Gdańska 2/67, NIP 526-287-47-77. 

2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się 

z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: biuro@antyplagiat.pl.  

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia 

Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”).  

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym 

przekazania Nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcy Konkursu, a także przechowywane do 

momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji 

danych wynikającego z przepisów prawa. 

 

Postanowienia końcowe 

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu 

cywilnego i inne przepisy prawa.  

2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny 

właściwy miejscowo dla siedziby organizatora.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. 

Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Facebook i stronie www Organizatora.  

4. Biorąc udział w konkursie, Uczestnik zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu. 
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