Regulamin Konkursu Indywidualnego “Audit OdyssEY” 2020
I.

Postanowienia ogólne
1. Regulamin („Regulamin”) określa warunki i przebieg Konkursu indywidualnego „Audit OdyssEY”
(„Konkurs”).
2. Organizatorem Konkursu jest Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
sp. k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rondo ONZ 1 („Organizator”).
3. Partnerem Konkursu jest Ernst & Young spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Academy of
Business sp. k. z siedzibą przy ul. Armii Ludowej 26 („Partner”).
4. Partnerem medialnym Konkursu są: Kariera w Finansach, Eurostudent.pl, Dlastudenta.pl, Magiel,
AIESEC, Absolvent, SKN Progres, Index („Partnerzy medialni”).
5. Koszt uczestnictwa w Konkursie:
a. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne.
b. Organizator pokrywa koszty organizacji Konkursu.

II.

Warunki uczestnictwa
1. W Konkursie uczestniczyć mogą studenci studiów jednolitych, licencjackich - I stopnia oraz
magisterskich - II stopnia, którzy nie ukończyli 26 roku życia wszystkich wyższych uczelni, z wyjątkami
opisanymi w punktach II. 4 poniższego regulaminu. Konkurs adresowany jest przede wszystkim do
studentów trzeciego, czwartego i piątego roku, ale nie wyklucza to uczestnictwa studentów młodszych
lat zainteresowanych tematyką Konkursu („Uczestnik”).
2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć:
a. Obecni ani byli pracownicy jak również praktykanci EY, jeżeli zatrudnienie lub okres odbywania
praktyki trwały przynajmniej 3 miesiące.
b. Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło ani
współpracujące na innej podstawie z podmiotami z grupy Ernst & Young, jeżeli zatrudnienie
lub współpraca trwa przynajmniej 3 miesiące. Zatrudnienie lub współpraca, które ustały przed
zgłoszeniem do Konkursu i nie zostały ponownie nawiązane, nie stanowią przeszkody do
udziału w Konkursie.
c. Osoby
pracujące
w
firmach
prowadzących
działalność
konkurencyjną wobec Organizatora oraz spółek z grupy kapitałowej Organizatora, niezależnie
od etapu konkursu.
3. Zgłoszenie bądź udział uczestnika z naruszeniem zasad opisanych w pkt. 4 powoduje dyskwalifikację
uczestnika. Organizator zastrzega możliwość dyskwalifikacji wyłącznie osoby naruszającej Regulamin.
4. Uczestnicy Konkursu muszą spełniać w/w kryteria przez cały okres trwania Konkursu, a Organizator
może żądać weryfikacji i przedstawienia dokumentów potwierdzających dane Uczestników
5. Udział w Konkursie nie stanowi przeszkody dla uczestnika Konkursu w zespołowym wzięciu udziału
w Konkursie Zespołowym „Audit OdyssEY” 2020 organizowanym równolegle przez Organizatora.
6. Warunkiem zgłoszenia uczestnika do udziału w Konkursie jest poprawne wypełnienie formularza
rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej: http://www.ey.com.pl/AuditOdyssEY, w terminie do
31 marca 2020 roku do godz. 23:59. Po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane.
7. Każdy z uczestników świadomie potwierdza prawdziwość informacji zawartych w formularzu lub
wniosku oraz jest świadomy, że podanie fałszywych informacji może stanowić przyczynę wykluczenia z
udziału
w Konkursie.
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III.

Przebieg Konkursu

1. Okres Trwania: 20 lutego – 3 kwietnia 2020 roku.
2. Do każdego poprawnie zarejestrowanego Uczestnika drogą elektroniczną zostanie przesłane zadanie
konkursowe oraz dokładna informacja dotycząca formy przygotowania i odesłania rozwiązania.
3. Zadania konkursowe będą rozsyłane do zarejestrowanych Uczestników od 27 marca 2020.
4. Rozwiązania zadań konkursowych należy nadsyłać do 3 kwietnia 2020, do godz. 23:59. Żadne rozwiązanie
nadesłane po tym terminie nie będzie brane pod uwagę.
5. Jeśli Uczestnik nadeśle kilka rozwiązań zadania podanego w Konkursie – ważna będzie pierwsza z
udzielonych odpowiedzi (liczy się data i godzina wysłanego e-maila).
6. Rozwiązania należy przesłać drogą elektroniczną w formie wskazanej przez Organizatora Konkursu.
7. Prace
Uczestników,
które
nie
będą
w Regulaminie, pkt II.) nie będą rozpatrywane.

spełniać

warunków

uczestnictwa

(określonych

8. Wyniki Konkursu podane zostaną na stronie: http://www.ey.com.pl/AuditOdyssEY w dniu 17 kwietnia 2020
roku oraz rozesłane drogą mailową do wszystkich Uczestników biorących udział w Konkursie.
9. Przedstawione wyniki Konkursu są ostateczne i nie podlegają zmianom.10. Uczestnicy, którzy zajmą
odpowiednio miejsce I, II, III i IV w Konkursie Indywidualnym Audit OddysEY (śceżka indywidualna) mają
prawo stworzyć zespół. Tak stworzony zespół automatycznie kwalifikuje się do finału Konkursu
Zespołowego Audit OddysEY (ścieżka zespołowa) przeprowadzanego przez Organizatora. Jedna z osób z
tak stworzonego zespołu zobowiązana jest do poinformowania Organizatora o tym fakcie podczas rejestracji
do konkursu zespołowego organizowanego przez Organizatora. Zespół stworzony zgodnie z powyższymi
postanowieniami, może uczestniczyć tylko w jednym konkursie zespołowym zorganizowanym przez
Organizatora bezpośrednio przeprowadzanym w roku kalendarzowym, w którym został przeprowadzony
niniejszy Konkurs.
IV.

Nagrody

1. Nagrodami w Konkursie są:
a. Nagroda główna dla Uczestnika, który zajął I miejsce:
 nagroda pieniężna przyznana przez firmę EY w wysokości 3 000 PLN;
b. Nagroda dla Uczestnika, który zajął II miejsce:
 nagroda materialna w postaci urządzenia Apple Watch;
c.

Nagroda dla Uczestnika, który zajął III miejsce:
 nagroda materialna w postaci Drona.

2. Nagrody rzeczowe nie podlegają wymianie na gotówkę.
3. Organizator zgodnie z obowiązującymi przepisami potrąci i odprowadzi zryczałtowany podatek
dochodowy od wypłaconej nagrody pieniężnej.
4. Podatek od nagród rzeczowych zapłaci Organizator Konkursu.
5. Organizator zastrzega sobie prawo nie przyznania wybranych nagród lub przyznania wybranych nagród
ex aequo.
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V.

Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin będzie udostępniony na stronie internetowej http://www.ey.com.pl/AuditOdyssEY.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu, jeżeli nie wpłynie ona na pogorszenie
warunków uczestnictwa w Konkursie. Zmiany postanowień niniejszego Regulaminu wchodzą w życie:
od dnia następnego po dniu zamieszczenia ich na stronie konkursowej.
3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez Organizatora. Wszelkie
decyzje Organizatora są w tym zakresie wiążące i ostateczne.
4. Naruszenie przez któregokolwiek z Uczestników zasad przewidzianych niniejszym Regulaminem
stanowi podstawę do jego dyskwalifikacji. Dyskwalifikacja może nastąpić również po zakończeniu
Konkursu, jeżeli powody dyskwalifikacji istniały przed jego zakończeniem. W takiej sytuacji
przekazane nagrody nie podlegają zwrotowi. Organizator zastrzega możliwość dyskwalifikacji
wyłącznie osoby naruszającej Regulamin.
5. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. Zgłoszenie się do
Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Organizator zastrzega sobie
prawo do dokonywania wiążącej wykładni niniejszego Regulaminu.
6. Przystąpienie do udziału w Konkursie oznacza zaakceptowanie Regulaminu i tym samym wyrażenie
przez Uczestnika zgody na przetwarzanie przez Organizatora oraz spółki z grupy kapitałowej
Organizatora (spółki wskazane pod adresem http://www.ey.com/PL/pl/About-us/Dane-spolek)
przekazanych przez siebie danych osobowych (imienia, nazwiska, adresu e-mail, adresu
korespondencyjnego i innych danych kontaktowych) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz
przepisami prawa polskiego w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu i przekazaniem
nagród. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator oraz spółki z grupy
kapitałowej Organizatora.
7. Dane kontaktowe administratora można znaleźć na stronie internetowej Konkursu.
8. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) lub b) lub f) RODO.
Prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez administratora lub przez stronę trzecią jest
udział
w Konkursie.
9. Odbiorcą danych osobowych jest Organizator oraz spółki z grupy kapitałowej Organizatora, oraz
podmioty działające w imieniu wyżej wymienionych podmiotów oraz ich pracownicy i
współpracownicy.
10. Dane osobowe Uczestników Konkursu oraz innych osób, których dane zostały podane przez
Uczestników Konkursu będą przechowywane w celach związanych z uczestnictwem w Konkursie.
Uczestnik Konkursu oraz inne osoby, których dane zostały podane przez Uczestników Konkursu mają
prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania lub ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do
przenoszenia danych, w tym celu Uczestnicy, są proszeni o kontakt z EY wskazany na stronie
internetowej konkursu.
11. Przekazane dane osobowe podawane są dobrowolnie. Podanie danych osobowych jest warunkiem
udziału w Konkursie, brak podania tych danych uniemożliwi udział w Konkursie.
12. Dane osobowe przetwarzane są w celu udziału w Konkursie i będą przetwarzane tak długo, jak długo
Uczestnik nie odwoła zgody na ich przetwarzanie lub tak długo jak długo odpowiednie przepisy prawa
zobowiązują administratora do przetwarzania tych danych.
13. Uczestnik Konkursu lub osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wnieść skargę do
organu nadzorczego w zakresie przetwarzania danych osobowych.
14. W przypadku przekazania na potrzeby Konkursu danych osobowych przez Uczestników Konkursu,
które nie dotyczą Uczestnika Konkursu lub wprowadzenia danych osobowych Uczestnika Konkursu
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przez osobę trzecią, Uczestnik Konkursu lub osoba trzecia zobowiązuje się w imieniu administratora
dopełnić wobec takich podmiotów obowiązku informacyjnego zgodnie z powyższymi postanowieniami.
15. Organizator należy do globalnej sieci stowarzyszonych podmiotów posługujących się marką Ernst &
Young działających w Polsce i zagranicą. Podmioty Ernst & Young oraz ich członkowie, udziałowcy,
członkowie zarządu, przedstawiciele partnerzy, dyrektorzy i pracownicy nie ponoszą żadnej
odpowiedzialności związanej z Konkursem. Wszelkie ewentualne roszczenia mogą zostać zgłoszone
wyłącznie w stosunku do Organizatora.
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