OGÓLNE WARUNKI KONKURSU:
"JEDŹ NA NAJWIĘKSZĄ KONFERENCJĘ POŚWIĘCONĄ E-PODPISOWI I USŁUGOM ZAUFANYM W
EUROPIE! ZADAJ PYTANIA PRELEGENTOM I WYGRAJ WEJŚCIÓWKĘ O WARTOŚCI PRAWIE 2000 ZŁ"
Ogólne Warunki Konkursu:
1) Zasady przeprowadzenia Konkursu:
a) Uczestnikiem Konkursu może być osoba wskazana w § 1 pkt 13 Szczegółowych Warunków
Działań Promocyjnych
(https://www.unizeto.pl/sites/default/files/regulamin/Zasady_dzialan_promocyjnych.pdf)
b) Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie przez Uczestników następujących warunków:
 przesłanie zestawu 3 pytań skierowanych do wybranych przez Uczestnika prelegentów
XIV Edycji Konferencji Europejskie Forum Podpisu Elektronicznego (EFPE) na adres
ad@brandoo.pl,
 wykaz prelegentów dostępny jest na stronie internetowej www.efpe.pl
c) informacja o wygranej zostanie dodatkowo przesłana do laureatów Konkursu w formie
wiadomości e-mail;
d) Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko jeden raz;
e) Organizator nie gwarantuje, że pytania przesłane przez zwycięzców Konkursu zostaną zadane
prelegentom Konferencji EFPE.
2) Termin trwania Konkursu:
a) Konkurs rozpoczyna się w dniu 27 maja 2014 r., a kończy z końcem dnia 30 maja 2014 r.;
b) Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu trwania Konkursu i ogłoszenia
kolejnej jego edycji, jeżeli w okresie jego obowiązywania nie zostanie wyłoniony zwycięzca
lub nie zostanie mu przekazana Nagroda;
c) O przedłużeniu Konkursu i ogłoszeniu jego kolejnej edycji, Organizator powiadomi w formie
wiadomości e-mail wszystkich Uczestników.
3) Termin i sposób ogłoszenia wyników:
a) Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w dniu 30 maja 2014 r.;
b) Spośród nadesłanych zgłoszeń Uczestników, spełniających warunki określone w pkt 1,
Organizator wybierze Uczestników, którzy prześlą zestawy zawierające najciekawsze pytania
skierowane do prelegentów EFPE. Uczestnik, który przesłał zestaw zawierający najciekawsze
pytania, otrzyma nagrodę określoną w pkt 4 lit. a. Dla pozostałych 2 Uczestników, którzy
prześlą równie ciekawe zestawy z pytaniami i zajmą drugie oraz trzecie miejsce, Organizator
ufunduje nagrody dodatkowe (określone w pkt 4 lit. b);
c) Organizator ogłosi wyniku Konkursu w terminie do 30 maja 2014 r., poprzez publikację
danych zwycięzcy nagrody głównej oraz nagród dodatkowych na stronie certum.pl w sekcji
Aktualności (http://certum.pl/certum/cert,onas_wydarzenia.xml). Uczestnik akceptując
niniejsze Ogólne Warunki Konkursu wyraża zgodę na publikację swoich danych osobowych
(imienia i nazwiska) na liście zwycięzców. Informacja o wygranej zostanie także przesłana do
zwycięzcy Konkursu w formie wiadomości e-mail na podany przez niego w wiadomości
zawierające zestaw pytań do prelegenta EFPE.
4) Nagroda:
Nagrodami w Konkursie są:
a) nagroda główna dla zwycięzcy
 Pakiet konferencyjny o wartości 1.900,00 zł brutto, na który składa się Bilet na
konferencję EFPE (3 dni), koszt uczestnictwa, komplet materiałów konferencyjnych,
tłumaczenia symultaniczne, posiłki (przerwy kawowe, obiady, kolacje, udział w
imprezach towarzyszących). Pakiet konferencyjny nie obejmuje śniadań, noclegów oraz

dojazdów. Tym samym rezerwacji miejsc hotelowych Uczestnik powinien dokonać we
własnym zakresie,
 nagroda pieniężna wysokości 190 zł, która zostanie przeznaczona na podatek
dochodowy od nagrody głównej, tj. biletu na konferencję EFPE;
b) nagroda dodatkowa dla pozostałych 2 Uczestników, którzy zajęli odpowiednio drugie i
trzecie miejsce – pakiet bezpieczeństwa składający się z:
 Certyfikatu niekwalifikowanego BASIC (1 rok ważności, wariant wydanie);
 Certyfikatu niekwalifikowanego CERTUM Commercial SSL (1 rok ważności, 1 domena,
wariant wydanie);
 Zestawu do składania bezpiecznego kwalifikowanego podpisu elektronicznego
składający się z karty kryptograficznej, czytnika kart, oprogramowania (1 rok ważności,
wariant wydanie);
 ładowarki przenośnej PowerBank.
c) warunkiem otrzymania nagrody głównej jest przekazanie Organizatorowi przez Uczestnika,
który zajął pierwsze miejsce, jego danych osobowych niezbędnych do złożenia deklaracji PIT
8C, tj:
 imię i nazwisko,
 NIP lub PESEL,
 data urodzenia,
 pełny adres zamieszkania (kraj, województwo, powiat, gmina, ulica, nr domu i lokalu,
miejscowość, kod pocztowy),
 dane Urzędu Skarbowego właściwego dla zwycięzcy Konkursu,
w przypadku nieprzekazania Organizatorowi ww. danych, nagroda określona w pkt 4 lit. a
zostanie przyznana kolejnemu Uczestnikowi spełniającemu warunki udziału w Konkursie,
które określone są w pkt 1.

Ogólne Warunki Konkursu obowiązują od dnia: 27 maja 2014 r.
W zakresie nieuregulowanym w Ogólnych Warunkach Konkursu, zastosowanie mają Szczegółowe
Warunki Działań Promocyjnych Unizeto Technologies S.A. dostępne w formie elektronicznej pod
adresem https://www.unizeto.pl/sites/default/files/regulamin/Zasady_dzialan_promocyjnych.pdf

