
Regulamin konkursu „Wygraj studia na specjalności Cyberprzestępczość”

Organizatorem  konkursu  „Wygraj  studia  na  specjalności  Cyberprzestępczość”  jest
Wyższa Szkoła  Prawa,  ul.  Św.  Jadwigi  12,  50-266  Wrocław,  utworzona  na  podstawie
zezwolenia  Ministra  Nauki  i  Szkolnictwa  Wyższego  Nr  DSW.ZNU.6010.1.2014.5.MC.
Kontakt  z  organizatorem  konkursu  możliwy  jest  pod  adresem  e-mail
konkurscyberprzestepczosc@ prawowroclaw.edu.pl

§ 1
Uczestnicy konkursu

1. Konkurs adresowany jest do osób zainteresowanych podjęciem studiów stacjonarnych
lub  niestacjonarnych  na  kierunku  Bezpieczeństwo  wewnętrzne  o  specjalności
Cyberprzestępstwo w Wyższej Szkole Prawa.

2. Uczestnikiem  konkursu  może  być  wyłącznie  pełnoletnia  osoba  fizyczna,  która
zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej  Polskiej  i  która posiada zdany egzamin
maturalny. 

3. Uczestnikiem konkursu nie może być osoba, która jest:

1) członkiem najbliższej rodziny organizatora, 
2) pracownikiem organizatora,
3) związana z organizatorem umową zlecenia, o dzieło, współpracy, o świadczenie

usług lub w jakikolwiek inny sposób współpracuje z organizatorem.

4. Za członków najbliższej rodziny uważa się:

1) wstępnych,
2) zstępnych,
3) rodzeństwo,
4) małżonka,
5) osobę pozostającą w stosunku przysposobienia.

§ 2
Czas i miejsce trwania konkursu

1. Konkurs organizowany i przeprowadzany jest w Internecie.

2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 09.07.2019 r. o godz. 8:00 i trwa do dnia 25.08.2019 r.,
do godz. 24:00.

§ 3
Zadanie konkursowe

1. W celu wzięcia udziału w konkursie, należy przesłać pracę konkursową polegającą na:



1) rozwiązaniu  jednej  z  zagadek  konkursowych  przedstawionych  w  artykułach,
które znajdują się na stronach:

https://www.crazynauka.pl/atak-na-estonie-i-atak-na-twoj-samochod-bez-specjalistow-nie-
da-sie-obronic oraz 

https://mamstartup.pl/cyberprzestepczosc-specjalnosc-ktora-warto-studiowac-konkurs/

2) opracowaniu odpowiedzi na następujące pytanie: „Dlaczego chcesz studiować
na specjalności Cyberprzestępczość?”, 

3) wysłaniu  na  adres  e-mail:  konkurscyberprzestepczosc@prawowroclaw.edu.pl
odpowiedzi na pytanie, o których mowa w ust. 1 pkt 2 powyżej, wpisując w tytule
wiadomości rozwiązanie zagadki przedstawionej w artykułach, o których mowa
w ust. 1 pkt 1 powyżej.

2. Prace konkursowe sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszające prawa
osób  trzecich,  a  w  szczególności  prace  obraźliwe,  dyskryminujące,  nawołujące  do
nienawiści,  zawierające elementy  pornograficzne,  propagujące spożywanie  alkoholu
lub innych używek, zostaną wyeliminowane z postępowania konkursowego. 

§ 4
Oświadczenia uczestnika

1. Uczestnik konkursu, zgłaszając swoją pracę konkursową do konkursu, oświadcza tym
samym, że akceptuje niniejszy regulamin. 

2. Zgłaszając  pracę  konkursową  do  konkursu  uczestnik  wskazuje  w  jakiej  formie
(stacjonarnej  lub  niestacjonarnej)  podejmie  studia  na  kierunku  Bezpieczeństwo
wewnętrzne o specjalności Cyberprzestępczość. 

3. Ponadto uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na publikację ich danych osobowych w
postaci imienia i nazwiska na stronie internetowej organizatora, z tym zastrzeżeniem,
że na stronie internetowej organizatora zostaną opublikowane jedynie dane osobowe
zwycięzcy konkursu. 

4. Zgłaszając  pracę  konkursową  do  konkursu,  uczestnik  oświadcza,  że  stanowi  ona
przedmiot  jego  samodzielnej  działalności  twórczej  o  indywidualnym  charakterze,
przysługuje mu do niej pełnia autorskich praw majątkowych i osobistych oraz że nie
narusza ona jakichkolwiek praw osób trzecich. 

5. Zgłaszając  pracę  konkursową  do  konkursu,  uczestnik  udziela  organizatorowi
nieodpłatnej,  wyłącznej,  nieograniczonej  czasowo  i  terytorialnie  licencji  na
rozpowszechnianie pracy konkursowej w Internecie. 

6. W  razie  stwierdzenia  przez  organizatora  nieprawdziwości  oświadczenia,  o  którym
mowa  w  ust.  3  powyżej,  organizator  może  wykluczyć  daną  pracę  konkursową  z
konkursu.

https://mamstartup.pl/cyberprzestepczosc-specjalnosc-ktora-warto-studiowac-konkurs/
https://www.crazynauka.pl/atak-na-estonie-i-atak-na-twoj-samochod-bez-specjalistow-nie-da-sie-obronic
https://www.crazynauka.pl/atak-na-estonie-i-atak-na-twoj-samochod-bez-specjalistow-nie-da-sie-obronic


§ 5
Wybór zwycięzcy

1. Spośród  wszystkich  zgłoszonych  do  konkursu  prac  konkursowych,  jury  wybierze  1
(słownie: jedną) z otrzymanych prac, kierując się w pierwszej kolejności poprawnością
rozwiązanej  zagadki,  a  następnie oceniając  treść odpowiedzi  udzielonej  na  pytanie
konkursowe i dokonując wyboru najciekawszej odpowiedzi. 

2. Jury,  o  którym mowa w ust.  1  powyżej  składać się  będzie z  trzech przedstawicieli
Wyższej Szkoły Prawa.

3. Autor pracy wybranej przez jury jest zwycięzcą konkursu.

4. Wybór zwycięzcy zostanie podany do publicznej wiadomości w dniu 5 września 2019 r.
do godziny 12:00  poprzez wysłanie do zwycięzcy konkursu wiadomości na adres e-
mail,  z  którego  otrzymano  wiadomości  konkursową  oraz  poprzez  zamieszczenia
imienia i nazwiska zwycięzcy na stronie internetowej Organizatora. 

§ 6
Nagroda

1. Zwycięzca, który podejmie studia w formie stacjonarnej lub niestacjonarnej w roku 
akademickim 2019/2020 na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne o specjalności 
Cyberprzestępczość zdobywa nagrodę w formie zwolnienia z opłaty czesnego w I roku 
studiów. 

2. Organizator konkursu pokryje koszty zryczałtowanego podatku dochodowego od 
nagród, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku 
dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1509 z późn. zm.).

3. Zwycięzca traci prawo do nagrody jeżeli:

a. nie zdał egzaminu maturalnego

b. w ciągu 7 dni od wysłania wiadomości o przyznaniu mu nagrody – nie potwierdzi
wpisu na listę kandydatów na studia

4. W sytuacji, o której mowa w pkt 3 nagroda zostanie przyznana kolejnemu uczestnikowi, 
który spełnił wymogi formalne konkursu i został wybrany przez jury w II etapie kwalifikacji. 

5. Zwycięzca konkursu zostanie poinformowany o przyznaniu mu nagrody poprzez 
wysłanie wiadomości na adres e-mail, z którego przesłano pracę konkursową oraz przez 
zamieszczenie jego imienia i nazwiska na stronie internetowej organizatora. 

6. Organizatorowi przysługuje uprawnienie do żądania od zwycięzcy konkursu 
przekazania danych osobowych w zakresie niezbędnym do wywiązania się przez 
organizatora z zobowiązań publicznych (uiszczenie podatku). Odmowa przekazania 
powyższych danych skutkuje utratą przez zwycięzcę prawa do nagrody, która pozostanie 
w dyspozycji organizatora. 



§ 7
Ochrona danych osobowych

1. Administratorem  danych  osobowych  uczestników  konkursu  jest  jego  organizator  –
Wyższa Szkoła Prawa, ul. św. Jadwigi 12,50-266 Wrocław

2. Dane osobowe uczestników konkursu są przetwarzane w następujących celach i  w
oparciu o następujące podstawy prawne:

1) przeprowadzenie  konkursu  obejmujące  działania  takie  jak  gromadzenie  prac
konkursowych,  ocena  prac  konkursowych,  wyłonienie  zwycięzcy,  ogłoszenie
wyników,  w  tym  umieszczenie  informacji  o  zwycięzcy  na  stronie  internetowej
organizatora,  przekazanie  nagród,  przeprowadzanie  postępowania
reklamacyjnego,  co  stanowi  prawnie  uzasadniony  interes  administratora
(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

2) wywiązanie się z obowiązków nałożonych na organizatora konkursu jako płatnika
podatku dochodowego od nagród w konkursie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit.
c RODO),

3) przetwarzanie danych w celu archiwizacyjnym i rozliczalności, na podstawie art. 6
ust. 1 lit. c RODO,

4) ustalenie, obrona lub dochodzenie roszczeń związanych z udziałem w konkursie,
co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora (podstawa prawna: art. 6
ust. 1 lit. f RODO). 

3. Dane osobowe nie będą udostępniane innym administratorom, z wyjątkiem podmiotów
upoważnionych na podstawie przepisów prawa oraz podmiotów, z którymi organizator
zawarł  umowy  powierzenia  przetwarzania  danych,  np.  takim  podmiotom  jak
hostingodawca, dostawca poczty e-mail, dostawca oprogramowania.

4. Dane uczestników konkursu będą przetwarzane przez 30 dni od ogłoszenia wyników
konkursu, a po tym terminie zostaną usunięte, chyba że w tym czasie uczestnik złoży
reklamację.  W  takiej  sytuacji  dane  uczestnika  będą  przechowywane  przez  czas
niezbędny  do  przeprowadzenia  postępowania  reklamacyjnego  jak  również  po
zakończeniu  postępowania  reklamacyjnego  w  celu  udokumentowania  przebiegu
postępowania  reklamacyjnego.  Dane  zwycięzcy  konkursu,  z  uwagi  na  fakt  ich
przechowywania w ramach dokumentacji księgowej, będą przechowywane przez czas,
w jakim przepisy prawa nakazują przechowywać dokumentację księgową. 

5. Uczestnikom  konkursu  przysługują  następujące  uprawnienia  w  związku  z
przetwarzaniem ich danych osobowych:

1) prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych,

2) prawo do sprostowania swoich danych osobowych,

3) prawo  do  wniesienia  sprzeciwu  wobec  przetwarzania  danych  osobowych,  w
zakresie przetwarzania na podstawie prawnie uzasadnionego interesu

4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

5) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek wzięcia udziału w
konkursie. 



§ 8
Postanowienia końcowe

1. Niniejszy  regulamin  dostępny  jest  pod  adresem  internetowym
https://www.prawowroclaw.edu.pl/oferta/cyberprzestepczosc-konkurs/

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie osób, które
nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym regulaminie, a w
szczególności wymogów określonych w § 1 niniejszego regulaminu.

3. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane za pośrednictwem poczty e-mail,
na  adres  konkurscyberprzestepczosc@prawowroclaw.edu.pl  w  trakcie  trwania
konkursu, jak również w ciągu 14 dni od jego zakończenia. Organizator ustosunkuje się
do reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji.

https://www.prawowroclaw.edu.pl/oferta/cyberprzestepczosc-konkurs/

