
 

 

 

REGULAMIN Konkursu „Przedsiębiorca i Księgowy grają w duecie” 

 

1.POSTANOWIENIA OGÓLNE 

„Konkurs będzie prowadzony pod nazwą Konkurs „Przedsiębiorca i Księgowy grają 

w duecie” 

Organizatorem Konkursu jest Soneta sp. z o. o., ul. J. Kustronia 44A 30-432 Kraków, 

KRS: 0000109244 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Wysokość kapitału 

zakładowego: 85 000 zł, NIP: 679-27-05-304 REGON: 356381673 

Czas trwania konkursu: 17.09.2019 – 22.09.2019. 

 

2. WARUNKI UCZESTNICTWA KONKURSIE 

1. Uczestnikiem Konkursu ("Uczestnik") może być każda Firma, której 

przedstawiciel zaakceptuje regulamin konkursu, wypełni formularz na stronie 

enova.pl, pobierze darmowe demo enova365 oraz odpowie na pytanie 

konkursowe. 

W konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i członkowie rodziny Organizatora 

tj. (dane organizatora konkursu: Soneta sp. z o. o., ul. J. Kustronia 44A 30-432 

Kraków, KRS: 0000109244 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia 

w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Wysokość 

kapitału zakładowego: 85 000 zł, NIP: 679-27-05-304 REGON: 356381673) oraz 

Autoryzowani Partnerzy enova365 i ich członkowie rodzin.  

2. Pracownikiem w rozumieniu Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona 

u Organizatora na podstawie umowy o pracę, jak i osoba współpracująca 

z Organizatorem na podstawie umowy o dzieło lub umowy zlecenia. 

3. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne. 

4. Akceptacja przez Uczestnika niniejszego Regulaminu w całości, jak również 

zobowiązanie do jego przestrzegania oraz potwierdzenie, iż spełnia warunki 

udziału w Konkursie następuje w momencie wyrażenia przez Uczestnika zgody na 

przystąpienie do Konkursu. 

5. Administratorem Pana/Pani Danych Osobowych jest - Soneta spółka z o. o., 

z siedzibą w Krakowie, ul. J. Kustronia 44A, 30-432 Kraków; - z Inspektorem 



 

 

Ochrony Danych osobowych, można się skontaktować pod podanym adresem 

e-mail iod@enova.pl; - podane dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

1) Informowania uczestników Konkursu za pośrednictwem kontaktu 

telefonicznego, e-mail o wynikach Konkursu  

2) Spełnienia wymogów regulaminowych Konkursu 

4) Wydania nagród 

5) Promocji Konkursu  

6. Dane osobowe Pani/Pana są przetwarzane przez Administratora Danych 

Osobowych na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia 

o Ochronie Danych. Dane osobowe Pani/Pana są przetwarzane przez 

Administratora Danych Osobowych przez okres trwania Konkursu, a następnie 

w celach archiwalnych na czas zgodny z obowiązującymi przepisami, a w 

przypadku prawnie usprawiedliwionych celów Administratora Danych 

Osobowych, a także poprzez marketing bezpośredni, do czasu cofnięcia przez 

Panią/Pana zgody. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz 

prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu również prawo 

do przenoszenia swoich danych. W każdym momencie przetwarzania Pani/Pana 

danych ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi na działania Administratora 

Danych Osobowych do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie 

Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych 

tj. ustawy o ochronie danych osobowych oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Panią/Pana danych 

osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu uczestnictwa w konkursie 

niezbędne. 

7. Praw i obowiązków związanych z uczestnictwem w Konkursie, w tym także praw 

do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby i podmioty, bez 

uprzedniej zgody Organizatora. 

 

3. NAGRODY 

1. Nagrodą w Konkursie jest: 

•  20 podwójnych zaproszeń dla Przedsiębiorcy i Księgowego, uprawniające do 

udziału w I Ogólnopolskiej Konferencji Przedsiębiorców i Księgowych, która 

odbędzie się w dniach 1 – 2 października 2019 w Warszawie. 



 

 

2. Zwycięzcom Konkursu nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu 

pieniężnego, wymiany na inną nagrodę o porównywalnej wartości, ani do 

zastrzegania szczególnych wartości nagród. 

 

4. ZASADY KONKURSU 

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest: 

 wejście na dedykowaną stronę w witrynie enova.pl 

https://www.enova.pl/przedsiebiorca-i-ksiegowy-graja-w-duecie/; 

 wypełnienie formularza i pobranie demo multi enova365; 

 udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe, które zostanie przesłane do 

uczestników drogą mailową bądź opublikowane na stronach I kanałach 

społecznościowych Oprogramowanie enova365; 

 podanie imion, nazwisk, nazwy firmy wraz ze stanowiskami osób, 

zgłaszanych do udziału w I Ogólnopolskiej Konferencji Przedsiębiorców i 

Księgowych w celu ich weryfikacji. 

2. Prawidłowa odpowiedź na pytanie konkursowe jest tylko jedna. W celu 

udzielenia poprawnej odpowiedzi uczestnik zobowiązany jest pobrać wersję demo 

multi enova365, w której znajduje się odpowiedź na pytanie konkursowe. 

3. Wygrana w konkursie zostanie przyznana pierwszym 20 osobom, które: 

 udzielą poprawnej odpowiedzi,  

 zostaną pomyślnie zweryfikowane pod kątem zajmowanych stanowisk. W I 

Ogólnopolskiej Konferencji Przedsiębiorców i Księgowych może wziąć 

udział Księgowy oraz Przedsiębiorca, członek Zarządu lub inny 

przedstawiciel wyższej kadry zarządczej w organizacji. 

4. W przypadku nie udzielenia poprawnej odpowiedzi na pytanie przez żadnego z 

użytkowników, organizator ma prawo nie wyłonić zwycięzcy. 

5. Jeden Użytkownik może wziąć udział w konkursie tylko jeden raz.  

6. Organizator skontaktuje się ze Zwycięzcami Konkursu za pomocą poczty 

elektronicznej do 48 godzin od zakończenia konkursu w celu potwierdzenia 

uczestnictwa Zwycięzcy w Konkursie oraz podania przez Zwycięzcę danych (imię, 

nazwisko, nazwę firmy oraz stanowisko) w celu weryfikacji nagrody. 

9. W celu otrzymania nagrody Zwycięzca w ciągu 48 godzin liczonych od dnia 

wysłania przez Organizatora wiadomości o której mowa w ust. 5 i powyżej, 

https://www.enova.pl/przedsiebiorca-i-ksiegowy-graja-w-duecie/


 

 

obowiązany jest przesłać na wskazany w wiadomości adres e-mail: 

marketing@enova.pl. 

10. O formie odbioru nagrody Zwycięzcy zostaną poinformowani przez 

Organizatora drogą mailową. 

11. Potwierdzenie odbioru nagrody stanowić będzie jednocześnie protokół 

przekazania nagrody Zwycięzcy.  

12. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu będzie czuwała osoba 

wskazana przez Organizatora. 

 

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Uczestnicy Konkursu, działający sprzecznie z postanowieniami Regulaminu 

mogą na podstawie niewymagającej uzasadnienia decyzji Organizatora zostać 

zdyskwalifikowani, przy czym Organizator zastrzega sobie prawo do 

nieinformowania Uczestnika o podjętej decyzji.  

2. Uczestnik może być również zdyskwalifikowany z każdej innej przyczyny 

uzasadniającej dyskwalifikacje, o przyczynach dyskwalifikacji taka osoba zostanie 

powiadomiona drogą elektroniczną. 

3. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest na stronie Konkursu.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia Konkursu, za 

stosownym powiadomieniem Uczestników opublikowanym na stronie konkursu. 

W przypadku zawieszenia lub zakończenia organizacji Konkursu Uczestnikom nie 

przysługują względem Organizatora żadne roszczenia, w szczególności 

Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania nagrody lub zwrotu kosztu udziału 

w Konkursie. Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy Uczestników, którzy spełnili 

warunki do otrzymania nagrody przed dniem zawieszenia lub wcześniejszego 

zakończenia Konkursu. W takim przypadku nagrody zostaną przyznane zgodnie 

z postanowieniami obowiązującymi w dniu zawieszenia lub wcześniejszego 

zakończenia Konkursu.  

5. Organizator nie udziela żadnej gwarancji, iż wszystkie aplikacje i mechanizmy 

Konkursu będą działały w sposób prawidłowy. W związku z powyższym 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość i ciągłość usługi dostępu do 

sieci Internet jak również za ewentualne szkody powstałe w wyniku błędów, awarii 

i przerw w dostępie do sieci Internet. 

mailto:marketing@enova.pl


 

 

6. Organizator nie ponosi w żadnym wypadku odpowiedzialności za ewentualne 

szkody oraz utracone korzyści z jakiegokolwiek tytuły jakie mogą powstać 

w wyniku błędów, awarii i przerw w funkcjonowaniu Konkursu, jak również z tytułu 

udziału w konkursie. 

7. Odpowiedzialność Organizatora z tytułu przeprowadzenia Konkursu ogranicza 

się do wartości nagród przyznanych w niniejszym Konkursie.  

8. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Konkursu bez 

podawania przyczyn, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa 

w Konkursie, za uprzednim powiadomieniem Uczestników o tym fakcie za 

pośrednictwem poczty elektronicznej bądź informacji na stronie Konkursu.  

9. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią 

promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) 

w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach 

wzajemnych (Dz. U. z 2004 r., Nr 4, poz. 27).  

 

 

 

 

 

 


