Regulamin ankiety „TrendyHR2019”
§1
Postanowienia ogólne
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Niniejszy Regulamin (dalej jako: „Regulamin”), określa ogólne zasady i warunki uczestnictwa i
przeprowadzenia ankiety pod nazwą TrendyHR2019 (dalej jako: „Ankieta”).
Ankieta jest narzędziem do badania trendów HR w organizacjach w Polsce.
Organizatorem ankiety jest Studio Wiedzy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-574), ul. Lewicka 14/12
zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000491884
(dalej jako: „Organizator”).
Ankieta przeprowadzana jest on-line za pośrednictwem strony www.trendyhr.com.
§2
Uczestnictwo w Ankiecie
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Konkurs skierowany jest do przedstawicieli branży HR zainteresowanych podzieleniem się swoimi
doświadczeniami w obszarze rozwoju HR na terytorium Polski (dalej jako: „Uczestnicy” oraz każdy
indywidualnie jako „Uczestnik”).
Warunkiem wzięcia udziału w Ankiecie jest:
1) zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu oraz
2) akceptacja warunków niniejszego Regulaminu;
Uczestnik przystępując do Ankiety wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych
osobowych tj. imienia, nazwiska, zajmowanego stanowiska u pracodawcy, nazwy pracodawcy, adresu email oraz numeru telefonu, przez czas trwania Ankiety oraz przez rok od jej zakończenia w celu
przeprowadzenia Ankiety, w celu przyznania prezentów dla Uczestników, którzy spełnią wymogi
otrzymania prezentów oraz poinformowania ich o wynikach ankiety.
Podanie wskazanych w ust. 3 danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, aczkolwiek ich
niepodanie lub niepodanie wszystkich danych może uniemożliwić przyznanie prezentu o którym mowa
w ust. 3.
Przetwarzanie danych osobowych Uczestników odbywać się będzie zgodnie z 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 oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych wyłącznie dla celów wskazanych w Regulaminie.
Uczestnictwo w Ankiecie jest bezpłatne i dobrowolne.
Uprawnień uzyskanych ze względu na udział w Ankiecie nie można przenosić na inne osoby. Nie mogą
ona także stanowić przedmiotu wymiany handlowej oraz transakcji pieniężnych.
Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
§3
Zasady udziału w Konkursie oraz zasady otrzymania Prezentu

1.
2.

Aby wziąć́ udział w ankiecie należy wejść na stronę www.badanie.trendyhr.com oraz udzielać odpowiedzi
w ankiecie zgodnie ze wskazówkami przekazywanymi w czasie wypełniania ankiety.
W pytaniach otwartych Uczestnik nie może umieszczać odpowiedzi:
1) naruszających
prawa
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prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody uprawnionych.
4) zawierać treści niezgodne z prawem,
5) dyskryminujących ze względu na rasę̨, płeć , wiek, orientację seksualną, narodowość, przekonania
polityczne lub religijne, niepełnosprawność,
6) propagujących przemoc, zawierających treści o charakterze erotycznym, wulgarnym,
7) naruszających w jakikolwiek sposób godność ludzką.
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Każ dy Uczestnik, kto wypełni wszystkie obowiązkowe pola ankiety bez naruszenia zasad określonych w
ust. 3, w tym poda zgodne z prawdą dane osobowe będzie uprawniona do otrzymania:
1) Raportu #TrendyHR_2018 – syntetycznej diagnozy tego, co działo się w ubiegłym roku
2) Przedpremierowego Raportu #TrendyHR_2019
Uczestnik ankiety spełniający zasady określone w ust. 4 powyżej będzie uprawniony do otrzymania
Raportu #TrendyHR_2018 poprzez pobranie go na własny komputer z aktywnego linka umieszczonego
na końcu ankiety. Brak pobrania raportu będzie się wiązał ze zrzeczeniem się przez uczestnika
uprawnienia do otrzymania raportu. Raport nie podlega wymianie na jego równowartość pieniężną.
Raport #TrendyHR_2019 do którego będzie uprawniony Uczestnik ankiety wskazany w ust. 6 powyżej,
zostanie przekazany przez Organizatora wskazanego w ust. 2 drogą mailową, na adres mailowy podany
w ankiecie. Raport nie podlega wymianie na jego równowartość pieniężną.
Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z finalnego kształtu raportu podsumowującego Ankietę
odpowiedzi niespełniających kryteriów określonych w niniejszym Regulaminie.
§4
Postanowienia końcowe
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Niniejszy Regulamin dostępny na stronie Organizatora www.badanie.trendyhr.com
Organizator Ankiety zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieodebranie przez któregokolwiek z uprawnionych
Uczestników należnego mu Prezentu.
Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za:
1) zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Ankiety, których nie był w stanie
przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń
losowych, w tym siły wyższej;
2) niedoręczenia któremukolwiek z Uczestników Prezentów z przyczyn stojących po stronie
Uczestników.
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.02.2019r.

Klauzula informacyjna
1) Kto jest Administratorem Twoich Danych Osobowych?
Administratorem danych osobowych które zostały nam przekazane jest STUDIO WIEDZY Sp. z
o.o. (zwany dalej Administratorem).
Z administratorem można się skontaktować pisemnie pod adresem Senatorska 2, 00-075 Warszawa oraz
drogą mailową wysyłając wiadomość na adres info@studiowiedzy.pl .
2) W jakim celu będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe będziemy przetwarzali w celu przeprowadzenia ankiety TrendyHR2019, w
celu przyznania prezentu związanego z wypełnieniem Ankiety, oraz poinformowania o wynikach
ankiety.
W przypadku udzielenia odrębnej zgody, Twoje dane osobowe będziemy przetwarzali także w
zakresie marketingu usług w drodze korespondencji e-mail oraz sms.
3) Jaka jest podstawa prawna przetwarzania
a) Dla udziału w ankiecie i realizacji uprawnień z niej wynikających podstawą przetwarzania będzie
art. 6 ust. 1 lit b dopuszczający przetwarzanie danych gdy jest to niezbędne dla wykonania łączącej
strony umowy.
b) Dla ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami podstawą przetwarzania
będzie art. 6 ust. 1 lit. f RODO dopuszczający przetwarzanie danych gdy służy to realizacji prawnie
uzasadnionego interesu;
c) Dla oferowania Ci bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług firm z nami
współpracujących (naszych partnerów), np. w formie kuponów rabatowych, podstawą
przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit. f RODO dopuszczający przetwarzanie danych gdy służy to
realizacji prawnie uzasadnionego interesu;
d) Tam gdzie uzyskamy od Ciebie zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingu
elektronicznego podstawą przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit a dopuszczający przetwarzanie
danych na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.
4) Do jakich odbiorców mogą zostać przekazane dane osobowe?
Z poszanowaniem poufnego charakteru Twoich danych, w tym stosując mechanizmy minimalizujące
liczbę przekazywanych danych oraz ograniczające możliwość przekazywania danych o charakterze
wrażliwym, Twoje dane mogą być przekazywane:
a) podmiotom zewnętrznym zapewniającym obsługę IT Administratora,w tym firmom
hostingowym w zakresie gromadzenia danych Administratora na zewnętrznych serwerach;
b) podmiotom zewnętrznym prowadzącym działalność audytorską/kontrolną względem
Administratora;
c) partnerom Administratora, z którymi zawarta zostanie umowa powierzenia przetwarzania
danych osobowych, współpracujących przy tworzeniu raportu na podstawie zebranych
ankiet.
5) Czy wskazane dane mogą zostać przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy?
Administrator przekaże Twoje dane osobowe do odbiorców znajdujących się w państwach poza
Europejskim Obszarem Gospodarczym, jeżeli okaże się to niezbędne do wykonania łączącej Nas
umowy. Administrator dokona niezbędnego zabezpieczenia oraz wymaganej anonimizacji
wskazanych danych przed ich przekazaniem.
Administrator przekaże kopię przekazanych danych na każde żądanie osoby uprawnionej oraz na
żądanie wskaże miejsca udostępnienia danych.
W razie potrzeby kierowania jakichkolwiek żądań prosimy o kontakt z Administratorem.
6) Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?
a) Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich
usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
b) Masz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych – w takim
zakresie, w jakim te dane osobowe są przetwarzane na podstawie uzasadnionych interesów
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administratora. W szczególności przysługuje Tobie prawo sprzeciwu wobec przetwarzania
danych na potrzeby marketingu bezpośredniego.
Przysługuje Tobie prawo sprostowania przetwarzanych danych osobowych, w takim zakresie w
jakim wskazane dane są niezgodne ze stanem faktycznym.
Masz prawo do żądania przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora
danych osobowych, w ustrukturyzowanym, formacie nadającym się do odczytu
maszynowego oraz prawo do żądania przesłania wskazanych danych do innego administratora.
Przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną
danych osobowych, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, masz prawo
wycofania zgody, ale nie będzie miało to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem.
7) Przez jaki okres będą przechowywane Twoje dane osobowe?
a) Dane osobowe będą przechowywane przez okres roku lub do momentu wygaśnięcia obowiązku
przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.
b) Dane przetwarzane na podstawie Twojej zgody możemy przetwarzać do czasu, aż wycofasz
swoją zgodę lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.
c) Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego produktów i usług możemy
przetwarzać do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub
ustalimy, że się zdezaktualizowały.
8) Informacja o wymogu podania danych
Podanie Twoich danych osobowych jest:
a) wymogiem wynikającym z regulaminu przeprowadzanej ankiety a brak zgody może oznaczać
brak możliwości nabycia uprawnień do prezentów wynikających z regulaminu.
b) Dobrowolne w zakresie danych przetwarzanych na podstawie otrzymanej zgody, a od ich
podania uzależnione jest przetwarzanie danych w celach marketingu elektronicznego.

