
 
    

Regulamin Konkursu „Z życia Admina” 

  

1. Organizatorem niniejszego Konkursu jest Axence  

Sp. z o. o. Sp. j. z siedzibą w Krakowie, ul. Na 

Zjeździe 11, 30-527 Kraków, wpisana do rejestru  

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie,  

Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru  

Sądowego pod numerem KRS 0000903894, NIP 

6751399589, REGON 120773290 (dalej zwana 

„Axence” lub „Organizator”).  

2. Konkurs trwa od godz. 00:00 dnia 21.04.2022 do godz. 

23:59 dnia 30.04.2022  r.  

3. W Konkursie mogą wziąć udział osoby (nazywane później 

„Uczestnikami”), które są pełnoletnimi osobami 

fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności 

prawnych, które są zatrudnione na stanowiskach 

administratorów IT lub wykonują działalność 

gospodarczą lub osobistą jako administrator IT (lub 

pokrewne stanowisko związane z IT).  

4. Przed przystąpieniem do Konkursu Uczestnik powinien 

zapoznać się z postanowieniami niniejszego Regulaminu. 

Przystępując do Konkursu Uczestnik zobowiązuje się do 

przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. 

Naruszenie przez Uczestnika tego zobowiązania stanowi 

podstawę odmowy wydania nagrody lub wykluczenia z 

Konkursu.  

5. Przesłanie zgłoszenia konkursowego oznacza akceptację 

regulaminu. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest:  

a) przesłanie filmu, przygotowanego specjalnie na 

potrzeby konkursu. Przesłany materiał ma 

dotyczyć pracy administratora IT zgodnie z opisem 

zadania konkursowego. Przygotowany materiał 

nie może naruszać zasad etykiety, nie może 

zawierać wulgaryzmów, przemocy, ani pokazywać 

zachowań niezgodnych z prawem;   

b) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych 

osobowych na potrzeby organizacji niniejszego 

Konkursu oraz późniejszych prac związanych z 

konkursem (dostęp na stronach 

społecznościowych, wyszukiwarkach 

internetowych lub na blogach lub portalach 

branżowych);  

6. Przystępując do konkursu, Uczestnik udziela 

Organizatorowi nieodpłatnej licencji niewyłącznej na 

korzystanie z utworów w celach marketingowych 

Organizatora oraz tworzenie utworów zależnych na 

następujących polach eksploatacji:  

a) rozpowszechnianie (publiczne wyświetlenie,  

odtworzenie, udostępnianie utworu w taki sposób, 

aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w 

czasie przez siebie wybranym) w sieci Internet, w 

relacjach medialnych, na stronach internetowych  

Organizatora, stronach społecznościowych  

Organizatora,  

b) utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką,  

c) modyfikacje utworu i tworzenie na jego podstawie 

nowych opracowań oraz publiczne rozpowszechnianie 

tych opracowań.  

7. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji stanowiska  

pracy lub prowadzonej działalności jako administratora IT na 

podstawie prób kontaktu w celu potwierdzenia tożsamości 

Uczestnika.  

8. Jeden Uczestnik Konkursu może zostać laureatem tylko jednej 

Nagrody w Konkursie.  

9. Komisja Konkursowa, w której skład wchodzą pracownicy 

Organizatora, zweryfikuje przesłane zgłoszenia pod kątem 

zgodności z regulaminem oraz wyłoni 5 laureatów oceniając 

kreatywność i jakość nadesłanych zgłoszeń.   

10. Nagrodami za udział w konkursie są:  

a) Bilet wstępu na wydarzenie CyberSec Forum&Expo 

(https://cybersecforum.eu/ w Katowicach) – bilet 

kategorii „BASIC + ADMIN DAYS”  oraz gadżety Axence 

(koszulka i multitool).   

b) Nagroda pocieszenia tj. koszulka (T-shirt) dla 

zweryfikowanego Uczestnika konkursu, który przesłał 

prawidłowe zadanie konkursowe.  

11. Warunkiem przekazania nagrody jest podanie pełnych 

danych osobowych oraz jeżeli to będzie konieczne danych 

podatkowych wymaganych prawem (zgłoszenie PIT).  

12. Organizator prześle nagrodę w terminie 30 dni od dnia 

ogłoszenia wyników lub otrzymania poprawnych danych 

potrzebnych do przekazania nagrody, na wskazany przez 

Uczestnika adres.  

13. Administratorem danych osobowych Uczestników jest 

Organizator.  

14. Axence zastrzega sobie prawo zmiany postanowień 

niniejszego Regulaminu Konkursu z ważnych przyczyn, w 

szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych. Zmiana 

będzie każdorazowo ogłaszana na stronie internetowej 

Axence.  
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