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REGULAMIN KONKURSU ‘WYGRAJ STAŻ W ATC CARGO SA’ 
 
 

§ 1. 
 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1. Konkurs ‘WYGRAJ STAŻ W ATC CARGO SA’ odbywa się zgodnie z niniejszym 
regulaminem, zwanym dalej ‘Regulaminem’ oraz przepisami powszechnie obowiązującego 
prawa polskiego.  

2. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie, zwanym dalej 
‘Konkursem’.  

3. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. o grach 
hazardowych (DzU.2018.165). 

4. Organizatorem Konkursu jest spółka ATC Cargo SA z siedzibą w Gdyni (81-339), przy  
ul. Polskiej 13A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy 
KRS pod numerem 0000303741, posiadającą NIP: 9581531010, REGON: 220262540, 
zwana dalej ‘Organizatorem’. 

5. Konkurs odbywać się będzie przez 14 dni kalendarzowych od momentu opublikowania 
postu konkursowego na osi czasu profilu ATC Cargo SA w serwisie Facebook (tj. od dnia 
5 lipca 2018 roku od godziny 11:00 do dnia 19 lipca 2018 roku do godziny 23:00).  

6. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, zarządzany 
ani powiązany z podmiotami zarządzającymi lub właścicielami serwisu społecznościowego 
Facebook, za pośrednictwem którego można wziąć udział w Konkursie. Serwis Facebook 
nie ponosi odpowiedzialności wobec uczestników Konkursu w związku z jego realizacją.  

7. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.  
 
 

§ 2. 
 

UCZESTNICY KONKURSU 
 

1. Zgłoszenie udziału w Konkursie musi być dokonane w sposób wskazany w Regulaminie. 
Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia udziału spowoduje nieważność 
zgłoszenia.  

2. Uczestnikiem Konkursu może być osoba zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej 
Polskiej, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, zwana dalej ‘Uczestnikiem’. 

3. Aby wziąć udział w Konkursie, trzeba posiadać aktywny profil w serwisie Facebook, 
zgodnie z definicją tego pojęcia zawartą w serwisie Facebook, założony i prowadzony 
zgodnie z Regulaminem opublikowanym przez serwis Facebook oraz wszystkimi innymi 
zasadami, politykami oraz wytycznymi serwisu Facebook.  

 
 

§ 3. 
 

ZASADY KONKURSU 
 

1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest rozwiązanie ‘Zadania konkursowego’, opisanego 
poniżej i przesłanie rozwiązania drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail: 
sekretariat@atc-cargo.pl 

mailto:sekretariat@atc-cargo.pl
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2. Zadanie konkursowe: 
Pan X chciałby zorganizować transport 3 palet towaru z Szanghaju do Warszawy. 
Bardzo zależy mu na czasie, gdyż towar będzie potrzebny do wykorzystania w trakcie 
otwarcia nowej ekspozycji w salonie firmy. Waga towaru wynosi 500 kg, wysokość 
standardowa palety to ok. 1 m. Wysoki koszt transportu lotniczego wyklucza 
wykorzystanie tej możliwości. Wymagany transit time dla przesyłki ‘door to door’ to 24 
dni. Jakie wskażesz rozwiązania transportowe do zrealizowania tego zlecenia i jakie 
czynności podejmiesz? 
3. Uczestnik zobowiązany jest do przesłania rozwiązania Zadania konkursowego wraz ze 

wskazaniem swoich danych (imię i nazwisko, adres e-mail) drogą elektroniczną, na 
wskazany w pkt. 1 adres e-mail Organizatora, w terminie określonym w § 1 ust. 5 
Regulaminu. 

4. W momencie przesłania rozwiązania Zadania konkursowego Uczestnik automatycznie 
potwierdza, że Zadanie zostało wykonane samodzielnie i Uczestnikowi przysługuje pełnia 
praw autorskich do tego Zadania.  

5. W momencie przesłania rozwiązania Zadania konkursowego Uczestnik automatycznie 
potwierdza, że zapoznał się i akceptuje treść niniejszego Regulaminu.  

6. Zgłoszenie konkursowe nie może zawierać treści powszechnie uznanych za obraźliwe ani 
naruszać praw osób trzecich, w tym praw autorskich, dóbr osobistych jak i powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa. 

7. Niespełnienie przez Uczestnika któregokolwiek z warunków Regulaminu Konkursu 
spowoduje utratę prawa do odebrania nagrody.  

 
 

§ 4. 
 

NAGRODA 
 

1. Nagrodą główną w konkursie jest miesięczny płatny staż w firmie ATC Cargo SA.  
2. Staż może zostać zrealizowany w ciągu 12 miesięcy od momentu przyznania nagrody. 
3. Zwycięzca nie może zrzec się nagrody na rzecz osoby trzeciej.  
4. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagród, jeśli zgłoszone prace będą, 

w subiektywnej ocenie Organizatora, mało wartościowe pod względem merytorycznym, 
a także niezgodne z przedstawionymi w Regulaminie wymaganiami.  

 
 

§ 5. 
 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 
 

1. Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się najpóźniej do dnia 25 lipca 2018 roku.  
2. Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o wynikach Konkursu drogą mailową, 

w terminie 24 godzin od dnia rozstrzygnięcia Konkursu, wskazanego w ustępie 1. 
3. Zwycięzca zobowiązany jest potwierdzić drogą elektroniczną, na wskazany w § 1 ust. 5 

adres e-mail gotowość do odbycia stażu. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany 
Zwycięzcy oraz wyboru Zwycięzcy alternatywnego spośród pozostałych Zgłoszeń 
konkursowych w wypadku niewywiązania się przez Uczestnika z wymagań podanych 
w Regulaminie. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieodebranie informacji o zwycięstwie przez 
Zwycięzcę, a także jej niedostarczenie z przyczyn technicznych, niezależnych od 
Organizatora.  
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5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności 
za podanie nieprawdziwych danych osobowych przez Uczestnika Konkursu. W wypadku 
niemożliwości skontaktowania się ze Zwycięzcą, traci on prawo do nagrody. 

 
 

§ 6. 
 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest ATC Cargo SA z siedzibą w Gdyni 
przy ul. Polskiej 13A (ADO). 

2. Nie mamy obowiązku powoływać Inspektora Ochrony Danych, ale we wszelkich sprawach 
związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się pod adresem e-mail: 
odo@atc-cargo.pl. 

3. Dane osobowe w postaci imienia, nazwiska i adresu e-mail będą przetwarzane przez nas w 
celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO; 
nasz prawnie uzasadniony interes polega na konieczności przeprowadzenia niniejszego 
Konkursu, wyłonienia zwycięscy i przyznania nagrody (nasz prawnie uzasadniony interes).  

4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem wzięcia udziału w Konkursie. 
5. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich 

sprostowania oraz usunięcia, a nadto do żądania ograniczenia przetwarzania oraz do 
przenoszenia danych. 

6. Ma również Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Pani/Pana 
szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dokonywanego przez nas do celów 
wynikających z naszego prawnie uzasadnionego interesu. 

7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty realizujące na naszą rzecz usługi 
public relations, usługi informatyczne, kadrowe i księgowe. 

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Konkursu i jego ostatecznego 
rozstrzygnięcia, jednak nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy albo złożenia przez 
Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 

9. Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z przepisami 
RODO, może Pani/Pan wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

10. W toku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie będzie dochodzić do 
zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. 

11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji 
międzynarodowych.  

 
 

§ 7. 
 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA I UCZESTNIKA 
 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody przez 
Uczestnika (Zwycięzcę Konkursu), z przyczyn leżących po jego stronie. 

2. Uczestnik ponosi wobec Organizatora pełną odpowiedzialność przewidzianą przepisami 
prawa, w wypadku, gdy jego zgłoszenie udziału w Konkursie lub rozwiązanie Zadania 
będzie naruszało jakiekolwiek prawa osób trzecich lub powszechnie obowiązujące przepisy 
prawa.  
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3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za:  

a) ewentualne problemy techniczne związane z działaniem dostawców usług 
internetowych, a w szczególności za przerwanie, zawieszenie lub zniekształcenie 
połączenia mogącego spowodować stratę lub zniszczenie treści przesłanych do 
Organizatora drogą elektroniczną, które mogłyby mieć wpływ na dopełnienie 
warunków uczestnictwa w Konkursie; 

b) naruszenie przez Uczestników praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich.  
 
 

§ 8. 
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Treść Regulaminu jest dostępna w siedzibie Organizatora oraz na stronie: 

https://bit.ly/2KQiy23 
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