
Regulamin konkursu i losowania nagród 

organizowanego przez Hirely sp. z o.o. 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem Losowania jest Hirely Sp. z o.o., Wrocław, Plac Teatralny 1 lok 22. 

2. Podmiotem odpowiedzialnym za organizację, przebieg oraz wszelkie roszczenia osób trzecich związane z losowaniem, w szczególności 
uczestników konkursu, jest Organizator. 

3. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym Regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

4. Przystąpienie do Losowania jest równoznaczne z pełną akceptacją przez Uczestnika Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do 
przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w 
Losowaniu 

5. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.hirely.pl, podczas trwania Akademickich Targów Pracy 2023 w dniu 15.03.2023r, 
Wrocław  

§2 

Zasady uczestnictwa w Losowaniu 

1. Uczestnikiem losowania może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. 

2. Uczestnik chcący wziąć udział w losowaniu zobowiązany jest do przesłania swojej aplikacji na  adres rekrutacja@hirely.pl ( do pobrania za 
pośrednictwem QR code) 

3. Jeden uczestnik może wysłać tylko jedną aplikację. Każda aplikacja zostanie sprawdzona i zweryfikowana w celu eliminacji duplikatów.  

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie Uczestnika niezgodne z Regulaminem lub zasadami prawa powszechnie 
obowiązującego. 

5. W konkursie oraz losowaniu nie mogą wziąć udziału: członkowie organów Organizatora (Zgromadzenia Wspólników, Rady Nadzorczej, 
Zarządu), pracownicy organizatora, a także członkowie najbliższych rodzin wszystkich wyżej wymienionych osób. 

§3 

Wyłonienie zwycięzców Losowania 

1. W Losowaniu mogą wziąć udział Uczestnicy, którzy wypełnili online i wysłali aplikacje do Organizatora. Chęć wzięcia udziału w losowaniu 
musi zostać zgłoszona na adres mailowy rekrutacja@hirely.pl dnia 15.03.2023r. 

2. Nad prawidłowością przebiegu Losowania będzie czuwać przedstawiciel Organizatora. Losowanie odbędzie się 15 marca 2023r r. w 
lokalizacji wybranej przez Organizatora. Zwycięzcy losowania zostaną poinformowani w przeciągu 24 godzin. 

3. Komisja wylosuje 6 Uczestników, którzy otrzymają Nagrody. Kolejność przyznania nagród będzie wynikała z kolejności Losowania. 

§4 

Nagrody 

1. Nagrodami w Konkursie są: 

• cztery ( 4) nagrody w postacie AirTag – Apple 

• dwie (2) nagrody w postaci przenośnych głośników  bezprzewodowe JBL 

3. Nagrody nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe ani na ich równowartość pieniężną. 

4. Zwycięzca Losowania, zostanie  poinformowany przez Organizatora o wyniku Losowania poprzez: w pierwszej kolejności kontakt na podany 
numer telefonu lub  przesłanie wiadomości na adres mailowy podany przez Uczestnika wskazany w formularzu konkursowym. 

5. Po otrzymaniu maila o wygranej zwycięzca losowania jest zobowiązany odpowiedzieć na adres email  w ciągu 72 godzin z adresu email 
podanego w formularzu konkursowym oraz użytego do losowania o potwierdzeniu przyjęcia nagrody.  

6. Informacja zwrotna powinna zawierać: imię, nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania oraz ważny numer telefonu. 

7. Brak odpowiedzi do organizatora w wyznaczonym terminie 72 godzin lub podanie nieprawdziwych danych będzie równoznaczne z 
anulowaniem wygranej. Osobie, która nie wysłała potwierdzenia nie przysługują żadne prawa do rekompensaty. 

8. Nagrody zostaną wręczone  w dniu 15.03.2023r bezpośrednio po losowaniu lub wysłane Zwycięzcom przez Organizatora w terminie nie 
przekraczającym 35 dni roboczych od daty losowania. 



§5 

Dane osobowe 

1. Przystępując do Losowania Uczestnik wyraża zgodę na: 

a) przetwarzanie przez Organizatora swoich Danych Osobowych w celu przeprowadzenia Losowania i we wskazanym w Regulaminie zakresie, 
wyłonienia Zwycięzców oraz przyznania, wydania i odbioru Nagród, 

b) przetwarzanie swoich danych osobowych przez podmioty zewnętrzne  w celach rekrutacyjnych. 

b) podanie Organizatorowi, w celu wysłania nagrody następujących danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu e-mail, numer telefonu 
oraz adresu doręczenia przesyłki, 

c) opublikowanie imienia i nazwiska Zwycięzcy w serwisie społecznościowym. 

2. Administratorem bazy danych zawierającej Dane Osobowe Uczestników, w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych jest 
Organizator. 

3. Każdy z Uczestników może żądać w każdym czasie zaprzestania wykorzystywania przez Organizatora i Zamawiającego swoich danych 
osobowych w celach, o których mowa powyżej. 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem, że ich niepodanie lub podanie chociażby częściowo nieprawdziwych bądź 
nieprawidłowych danych osobowych uniemożliwia udział w Losowaniu lub będzie podstawą niewydania Nagrody. Dane Osobowe będą 
przetwarzane i wykorzystywane przez Organizatora i Zamawiającego wyłącznie dla celów wskazanych w Regulaminie. 

§6 

Postępowanie reklamacyjne 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Losowania powinny zostać wysłane za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres siedziby Organizatora 
w ciągu 5 dni od opublikowania jego wyników. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 30 dni od dnia dostarczenia przesyłki listowej do 
siedziby Organizatora. 

2. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany listownie. Opinia zostanie wysłana pod adres, z którego została 
wysłana reklamacja. 

§7 

Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Zmieniony Regulamin będzie obowiązywać od chwili jego 
opublikowania na stoisku Targowym. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania konkursu w przypadku braku wystarczającej liczby nadesłanych aplikacji.  

3. Organizator uprawniony jest do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. 

4. Przystąpienie do Konkursu i Losowania jest dobrowolne. 

5. Przystąpienie do Konkursu i Losowania jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu. 

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechne przepisy prawa, w szczególności przepisy 
Kodeksu cywilnego 

 

 


