
REGULAMIN Konkursu WARTO POLECAD PCC-CERT 
 
1. Organizator i czas trwania Konkursu 
1.1. Organizatorem Konkursu WARTO POLECAD PCC-CERT, zwanego 
dalej Konkursem, jest PCC-CERT Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Sportowej 29, 55-040 Kobierzyce, 
wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Wrocław Fabryczna VI 
Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000524001, NIP: 896-15-39-543, Regon: 022501239, 
zwana dalej Organizatorem. 
1.2. Konkurs realizowany jest za pośrednictwem strony internetowej - serwisu http://pcc-cert.pl 
należącej do Organizatora. Każdy z Uczestników Konkursu przystępując do niniejszego Konkursu 
wyraża zgodę na postanowienia i zobowiązuje stosowad się do regulaminu niniejszego Regulaminu. 
1.3. Konkurs rozpocznie się dn. 1 lipca 2019 r. i trwad będzie do dnia 31 lipca 2019 r. 
1.4. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu trwania Konkursu poza termin określony 
w pkt. 1.3 powyżej, o czym poinformuje Uczestników Konkursu m.in. za pośrednictwem strony 
internetowej www.pcc-cert.pl. 
1.5. Konkurs odbywad się będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 
1.6. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 
2. Zasady ogólne Konkursu 
2.1. PCC-CERT Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Sportowej 29, 55-040 Kobierzyce, jest Organizatorem 
Konkursu, w którym przyjmowane będą zgłoszenia rekomendacji (poleceo usług certyfikacji i nadzoru 
nad systemem zarządzania świadczonych przez PCC-CERT) 
2.2. Rekomendacje nie mogą dotyczyd dotychczasowych klientów PCC-CERT. 
2.3. Wypełnioną ankietę oraz rekomendacje należy przesyład na Konkurs tylko i wyłącznie drogą 
elektroniczną na adres biuro@pcc-cert.pl lub na adres pocztowy ul. Sportowa 29, 55-040 Kobierzyce. 
2.4. Rekomendacje zgłaszane na Konkurs nie mogą naruszad prawa ani praw osób trzecich, w tym 
RODO. 
3. Warunki uczestnictwa w konkursie 
3.1. W Konkursie mogą wziąd udział wszystkie osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolnośd do 
czynności prawnych, za wyjątkiem osób wymienionych w pkt. 3.3. Regulaminu. Osoby, które 
posiadają ograniczoną zdolnośd do czynności prawnych, w tym osoby, które ukooczyły 13 lat, a nie 
ukooczyły lat 18, mogą wziąd udział w Konkursie za pisemną zgodą przedstawiciela ustawowego lub 
opiekuna prawnego. Osoby, które zgłosiły swój udział w Konkursie na zasadach określonych w 
niniejszym Regulaminie, zwane są w niniejszym regulaminie „Uczestnikami” lub „Uczestnikami 
Konkursu”. 
3.2. Zgoda przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, o której mowa w pkt 3.1 powyżej, w 
przypadku Uczestników posiadających ograniczoną zdolnośd do czynności prawnych, powinna 
obejmowad również zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu oraz na warunki licencji na 
korzystanie przez Organizatora ze zdjęd nadesłanych przez Uczestników. 
3.3. Uczestnikami Konkursu nie mogą byd: pracownicy lub członkowie Zarządu Organizatora oraz 
najbliżsi członkowie rodzin tych osób, jak również osoby, które w jakikolwiek sposób brały udział w 
przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu. 
4. Zgłoszenia 
4.1. Aby wziąd udział w Konkursie należy przesład wypełnioną ankietę dostępną między innymi na 
stronie www.pcc-cert.pl. 
4.1.1. W celu udziału w Konkursie Uczestnik jest zobowiązany wskazad swój adres email, 
który umożliwi Organizatorowi  kontakt z Uczestnikiem w sprawach związanych z 
realizacją Konkursu. 
4.1.2. Zgłaszając swój udział w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę, aby jego imię i nazwisko, adres e-
mail zostały umieszczona na listach rankingowych i/lub została wykorzystana w inny sposób 
określony w niniejszym Regulaminie, w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem 
Konkursu. 
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4.1.3. W celu przesłania ankiety z rekomendacjami do Konkursu należy uzupełnid swoje dane poprzez 
wypełnienie wszystkich wymaganych przez Organizatora pól formularza znajdującego się na stronie 
www.pcc-cert.pl, czyli podad: imię i nazwisko, adres e-mail, numer tel. Kontaktowego. 
4.2. Każdy Uczestnik może przesład dowolną liczbę ankiet. 
4.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane lub adres email podane przez 
Uczestnika przy wypełnianiu ankiety uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika i/lub wręczenie 
nagrody. 
4.4. W przypadku podejmowania przez Uczestników działao sprzecznych z niniejszym Regulaminem 
lub działao zmierzających do sprzecznego z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa 
uzyskania zwycięstwa w Konkursie, Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji wyników i 
wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie. W przypadku wykluczenia Uczestnika z udziału w 
Konkursie Uczestnik jest zobowiązany do zwrotu otrzymanej nagrody. Zwrot otrzymanej nagrody nie 
wyłącza prawa Organizatora do dochodzenia od Uczestnika odszkodowania na zasadach ogólnych. 
4.5. Przystępując do Konkursu na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie uczestnik Konkursu 
oświadcza, iż: 
4.5.1. W przypadku otrzymania nagrody w Konkursie, wyraża zgodę na wielokrotne, 
nieodpłatne opublikowanie jego imienia, nazwiska w materiałach promocyjnych związanych z 
Konkursem Organizatora, na stronie internetowej www.pcc-cert.pl także na ich wykorzystywanie w 
celach promocyjnych i marketingowych Organizatora  
4.6. W przypadku, gdyby którekolwiek z oświadczeo Uczestnika, o których mowa w niniejszym 
Regulaminie okazało się niezgodne ze stanem faktycznym i/lub prawnym osoba, Uczestnik, w 
przypadku ewentualnych roszczeo osób trzecich, ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialnośd oraz 
oświadcza, że ureguluje wszystkie związane z tym faktem poniesione przez Organizatora szkody. 
Ponadto, w sytuacji o której mowa powyżej, osoba ta podlega dyskwalifikacji z Konkursu i 
zobowiązana jest do niezwłocznego zwrotu przyznanej przez Organizatora nagrody. 
4.7. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronach www.pcc-cert.pl po każdych 3 miesiącach 
począwszy od 1 lipca 2019 r. 
5. Ocena rekomendacji 
5.1. Wszystkie rekomendacje podlegają ocenie Jury powołanego przez Organizatora. 
5.2. Jury dokonuje oceny po każdych 3 miesiącach począwszy od 1 lipca 2019, biorąc pod 
uwagę jakośd nadesłanych rekomendacji. 
5.3. Jury co 3 miesiące przyzna nagrody Konkursu, zwane dalej „Zwycięskimi 
ankietami”. Osoby, których ankiety zostały zakwalifikowane do finału Konkursu, zwane są dalej 
„Finalistami”. 
5.4. Finaliści zostaną poinformowani o decyzji Jury przez Organizatora drogą poczty elektronicznej lub 
telefoniczną. 
5.5. Nagrody w Konkursie przyznawane są za: 
• za polecenia i 5 podpisanych umów z tytułu przekazanych rekomendacji   
• za polecenia i 4 podpisane umowy z tytułu przekazanych rekomendacji   
• za polecenia i 3 podpisane umowy z tytułu przekazanych rekomendacji   
• za polecenia i 2 podpisane umowy z tytułu przekazanych rekomendacji   
• za polecenia i 1 podpisaną umowę z tytułu przekazanych rekomendacji   
5.6 Każdą nagrodę  Finalista może wymienid na zniżkę na usługi certyfikacyjne lub szkoleniowe 
świadczone przez PCC-CERT Sp. z o.o. Sp.k.  
5.7. Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu, 
co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia roszczeo na drodze postępowania sądowego. 
5.8. Organizator będzie informowad o wynikach Konkursu w Internecie posługując się imieniem i 
nazwiskiem Zwycięzców Konkursu, na co Uczestnik biorąc udział w Konkursie wyraża zgodę. 
6. Komisja 
6.1. Do kontroli prawidłowości Konkursu powołana zostaje Komisja, w skład, której wchodzid będą 
przedstawiciele Organizatora. 



6.2. Komisja będzie nadzorowad wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązao wynikających 
z niniejszego Regulaminu. 
7. Nagrody 
7.1. Zwycięzcy Konkursu otrzymają od Organizatora następujące nagrody: 
za polecenia i 5 podpisanych umów z tytułu przekazanych rekomendacji  : 
• wycieczkę 3 dni (2 noclegi) dla 2 osób w pokoju 2-osobowym w Hotelu Gołębiewski w Karpaczu, 
Mikołajkach lub Wiśle o wartości 1 504,80 zł 
lub 
• komputer przenośny Acer Aspire 1 N4000/8GB/64GB/ lub ASUS VivoBook E203MA 
N4000/4GB/64GB/ o wartości 1 200,00 zł 
za polecenia i 4 podpisane umowy z tytułu przekazanych rekomendacji   
• wycieczkę 2 dni (1 nocleg) dla 2 osób w pokoju 2-osobowym w Hotelu Gołębiewski w Karpaczu, 
Mikołajkach lub Wiśle o wartości 827,45 zł 
Lub 
• Telefon Xiaomi Mi A2 lub Xiaomi Redmi o wartości 700 zł 
za polecenia i 3 podpisane umowy z tytułu przekazanych rekomendacji   
• wycieczkę 2 dni (1 nocleg) dla 2 osób w pokoju 2-osobowym w Hotelu Gołębiewski w Karpaczu, 
Mikołajkach lub Wiśle o wartości 827,45 zł 
za polecenia i 2 podpisane umowy z tytułu przekazanych rekomendacji   
• udział w szkoleniu sommelierskim prowadzonym przez Winiarnię Francuską i zestaw 6 win 
za polecenia i 1 podpisaną umowę z tytułu przekazanych rekomendacji   
• udział w szkoleniu sommelierskim prowadzonym przez Winiarnię Francuską lub udział w szkoleniu z 
dowolnego zakresu ISO prowadzonym przez PCC-CERT Sp. z o.o. sp.k. w jednym z terminów 
wskazanym przez Organizatora 
po uprzednim wypełnieniu oświadczeo. Organizator Konkursu oświadcza, że pokryje kwotę 
należnego podatku 
dochodowego w wysokości 10% wartości danej nagrody, przekraczającej kwotę 2000 zł, stosownie do 
wymogów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatek zostanie odprowadzony 
przez Organizatora na konto właściwego Urzędu Skarbowego. 
7.2. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o sposobie odbioru nagrody telefonicznie lub drogą 
poczty elektronicznej maksymalnie do dnia 31 lipca 2020 r.  
7.3. Odbiór nagrody zostanie potwierdzony poprzez podpisanie protokołu odbioru nagrody. 
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu przekazania nagrody, o czym poinformuje 
wyżej wskazane osoby. Warunkiem wydania nagrody przez Organizatora jest opłacenie przez 
Zwycięzcę należnego podatku od wygranej – o ile jest wymagany. 
7.4. Za wygrane nagrody nie przysługuje ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy. Zwycięzca Konkursu nie 
ma ponadto prawa do scedowania nagrody na inna osobę. 
7.5. Nagrody nie odebrane do 7 sierpnia 2020 r. przepadają i przechodzą na własnośd Organizatora. 
7.6. W przypadku, gdy Zwycięzca Konkursu nie spełni warunków określonych niniejszym 
Regulaminem lub nie odbierze nagrody w terminie wyznaczonym przez Organizatora, zostanie 
zdyskwalifikowany z Konkursu, zaś nagrody przepadają i przechodzą na własnośd Organizatora. 
7.7. Zwycięzcy przysługuje prawo rezygnacji z wygranej nagrody. W takiej sytuacji nagroda przechodzi 
na własnośd Organizatora. 
7.8. Nieprzekazanie nagrody wskutek nie podania danych osobowych i/lub teleadresowych, podania 
nieprawidłowych danych lub braku aktualizacji danych przez Zwycięzcę Konkursu oznacza 
dyskwalifikację z Konkursu oraz utratę prawa do nagrody, która to nagroda przechodzi na własnośd 
Organizatora. 
7.9. Warunkiem wydania nagrody przez Organizatora jest opłacenie przez Zwycięzcę należnego 
podatku od wygranej określonego w pkt. 7.1. 
8. Reklamacje 
8.1. Reklamacje związane z Konkursem będą przyjmowane przez Organizatora w formie pisemnej, na 
adres Organizatora w terminie 14 dni od daty zakooczenia Konkursu. 



8.2. Wszelkie reklamacje powinny zawierad imię, nazwisko, dokładny adres, ewentualnie adres 
mailowy/telefon kontaktowy oraz szczegółowy opis przyczyny reklamacji. 
8.3. Do rozstrzygania reklamacji powołana jest Komisja Reklamacyjna w skład, której wejdą 
przedstawiciele Organizatora. 
8.4. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data jej nadania 
do Organizatora. 
8.5. Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną nie 
później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. 
8.6. Zainteresowani, zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym wysłanym 
najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Reklamacyjną. 
8.7. Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa 
uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeo na drodze postępowania sądowego. 
9. Postanowienia koocowe 
9.1. Przetwarzanie danych odbywa się w zakresie określonym przepisami ustawy o ochronie danych 
osobowych 
z dnia 10 maja 2018r., 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) oraz ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z 
zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679. 
9.2. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane 
osobowe, a konkretnie: imię, nazwisko oraz adres e-mail jest PCC-CERT Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy 
ul. Sportowej 29, 55-040 Kobierzyce, tel. +48 570 725 574, e-mail: biuro@pcc-cert.pl . 
9.3. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia konkursu, 
wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania i odbioru nagrody, rozstrzygnięcia postępowania 
reklamacyjnego. 
9.4. Więcej informacji znajdziesz tutaj :  
https://www.pcc-cert.pl/wp-content/uploads/2019/07/Obowiązek-informacyjny.pdf  
9.5. Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny na stronie http://pcc-cert.pl oraz w siedzibie 
Organizatora. 
9.6. Na życzenie uczestnika Konkursu, po przesłaniu przez niego zaadresowanej zwrotnie koperty ze 
znaczkiem, Organizator prześle kopię Regulaminu Konkursu. 
9.7. Biorąc udział w Konkursie uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady zawarte w 
Regulaminie. 
9.8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdowad będą przepisy 
Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art. 919 – 921 Kodeksu Cywilnego. 
9.9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowieo niniejszego Regulaminu, pod 
warunkiem, że nie naruszy to już nabytych praw uczestników. O każdorazowej zmianie Organizator 
poinformuje uczestników na stronie internetowej www.pcc-cert.pl co najmniej na 14 dni przed 
wprowadzeniem zmian. 
9.10. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub 
podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane. 
9.11. Dopuszczenie do udziału w Konkursie stanowią jedyne świadczenie Organizatora na rzecz 
Uczestnika z tytułu przekazanych rekomendacji. Uczestnikowi nie przysługuje żadne wynagrodzenie z 
tego tytułu. 
9.12. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2019 roku. 
ORGANIZATOR 


