REGULAMIN KONKURSU

WyGoogluj sobie staż!
I. Organizator i cel konkursu
1. Organizatorem konkursu „WyGoogluj sobie Staż!”, zwanego dalej „Konkursem”, jest firma
AFTERWEB, zwana dalej „Organizatorem”.
Dane rejestracyjne firmy: AFTERWEB KAMIL DUDZIAK ul. ks. Czesława Klimasa 47/54,
50-515 Wrocław NIP: 9141502323, REGON: 022378454.
2. Cel Konkursu to umożliwienie obecnym studentom wszystkich kierunków oraz uczniom
ostatnich klas liceum odbycia płatnego stażu i zdobycia doświadczenia zawodowego w
profesjonalnej Agencji SEO.
II. Uczestnicy konkursu
1. Uczestnikiem Konkursu jest osoba, która spełnia wszystkie warunki określone w niniejszym
Regulaminie.
2. W Konkursie mogą wziąć udział obecni studenci wszystkich kierunków oraz uczniowie
ostatnich klas liceum, którzy nie ukończyli 26 roku życia i posiadają ważną legitymację
studencką lub szkolną.
3. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i bezpłatne.
III. Wymogi dotyczące pracy konkursowej
1. Zadanie konkursowe składa się z dwóch części.
a) Pierwszy etap Konkursu to przygotowanie pracy, pt. „Moja wizja Google za 50 lat”.
Praca może mieć:
- formę tekstową (praca pisemna o objętości max. 2,5 tys. znaków ze spacjami),
- graficzną (praca graficzna zapisana w formacie .jpg lub .png),
- prezentacji (praca w formie prezentacji zapisana w formacie PDF).
b) Drugi etap Konkursu to wejście na stronę https://afterweb.pl/z-zycia-firmy/wygraj-staz
i udzielenie odpowiedzi na pytania, przygotowane przez Organizatora. W odpowiedniej
rubryce należy podać swoje dane osobowe: imię, nazwisko, e-mail, nr telefonu
kontaktowego oraz nazwę szkoły/ uczelni. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne
dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu.
2. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko raz, tzn. wypełnić oraz przesłać
jedno zgłoszenie w danej edycji Konkursu. W przypadku wysłania kilku zgłoszeń przez
jednego Uczestnika, ocenie Komisji Konkursowej zostanie poddane pierwsze zgłoszenie.
3. Uczestnik Konkursu potwierdza, że zgłoszony przez niego Utwór jest wolny od praw i
roszczeń osób trzecich.
4. Prace konkursowe można nadsyłać od 15.10.2019 r. do 15.12.2019 r.
5. Rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie Zwycięzcy nastąpi 06.01.2020 r.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszeń lub prac konkursowych, które nie
spełnią wymagań określonych w niniejszym Regulaminie.
7. Organizator jest uprawniony do wykorzystania prac konkursowych w celu przeprowadzenia
Konkursu oraz dla własnych celów reklamowych i promocyjnych, jak nieodpłatne
opublikowanie wybranych prac na stronie internetowej https://afterweb.pl/

IV. Nagroda konkursowa
1. Komisja Konkursowa oceni przesłane prace pod kątem pomysłowego podejścia do tematu
oraz estetyki wykonania, a odpowiedzi na pytania pod kątem ich poprawności.
2. W ramach Konkursu zostanie wyłonionych od jednego do trzech Laureatów. Organizator
zastrzega sobie prawo do wyboru jednego Zwycięzcy.
3. Dla każdego Zwycięzcy przewidziano nagrodę w postaci trzymiesięcznego płatnego stażu
(do wyboru stacjonarnego lub zdalnego) w Agencji AFTERWEB.
4. Laureat otrzyma wynagrodzenie za staż, wynoszące 3 tysiące złotych (1 tys. zł za 1 miesiąc
stażu).
5. W ramach stażu Zwycięzca będzie mógł poznać pracę wszystkich działów firmy oraz
wybrać jeden, w którym odbędzie staż. W przypadku wyboru stażu zdalnego, Laureat
otrzyma indywidualnie dopasowane pakiety zadań do wykonania oraz będzie pozostawał w
stałym kontakcie z wyznaczonym Specjalistą – Opiekunem Stażu.
6. Harmonogram odbywania stażu oraz wymiar godzin zostanie ustalony indywidualnie ze
Zwycięzcą.
7. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane 06.01.2020 r. na stronie internetowej
https://afterweb.pl/, a Zdobywcy pierwszych miejsc powiadomieni o zwycięstwie drogą
e-mailową lub telefoniczną.
V. Polityka prywatności
1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników (imię, nazwisko,
adres e-mail, numer telefonu, szkoła/ uczelnia) jest firma AFTERWEB z siedzibą: Aleja
Armii Krajowej 53, 50-541 Wrocław.
2. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych
osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. („RODO”). Podanie
danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu.
3. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę przetwarzanie danych osobowych wyłącznie dla celów
związanych z Konkursem, w tym do opublikowania informacji o wynikach Konkursu i do
celów marketingowych. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być w dowolnym
momencie wycofana, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które zostało
dokonane przed jej wycofaniem.
4. Uczestnik zgadza się na publiczne ujawnienie jego imienia, nazwiska i miejscowości
zamieszkania podczas trwania Konkursu, jak też podczas ogłaszania wyników.
5. Dane uczestników Konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji
wyżej określonych celów.
6. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie
do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, zabezpieczenia powierzonych danych
osobowych.
7. Każdy Uczestnik, którego dane są przetwarzane, ma prawo dostępu do treści swoich
danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz
prawo do przeniesienia danych, co wiąże się z wycofaniem uczestnictwa w Konkursie. W
celu realizacji powyższych praw, Uczestnik powinien zwrócić się do administratora danych.
8. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane zgodnie z przepisami prawa.
VI. Postanowienia końcowe
1. Udział w Konkursie „WyGoogluj sobie Staż” jest jednoznaczny ze zgodą Uczestnika na
warunki, określone w niniejszym Regulaminie.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów poszczególnych czynności

konkursowych, wynikających z nieprzewidzianych okoliczności.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i jest dostępny pod adresem:
https://www.afterweb.pl/regulamin-konkursu-wygoogluj-sobie-staz.pdf
4. Więcej informacji można uzyskać dzwoniąc pod numer: 883-206-787 lub kontaktując się
przez e-mail: staz@afterweb.pl

