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QUIZ PDM – Q3 2019 

REGULAMIN 

§1. Organizator 

1. Organizatorem konkursu pod nazwą „QUIZ PDM”, zwanego dalej „Quizem”, jest SOLIDEXPERT 
Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Krakowie, ul. G. Zapolskiej 44, 
30-126 Kraków, Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000709694, NIP nr 6772380230 (zwany dalej 
„Organizatorem”). 

2. Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator oraz Dassault Systemes SOLIDWORKS Corp. 
(zwanych dalej „Fundatorami”). 

 

§2. Czas trwania, terytorium i sposób prowadzenia Quizu 

1. Quiz jest organizowany od dnia 1 lipca 2019 r. do 31 lipca 2019 r. 
2. Przyjmowanie zgłoszeń do Quizu prowadzone jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w okresie 

od dnia 1 lipca 2019 r. od godziny 8:00 do dnia 30 lipca 2019 r. do godziny 23:59 poprzez stronę 
internetową o adresie www.solidexpert.com (zwaną dalej „Serwisem”). 

3. Rozstrzygnięcie Quizu, a w szczególności ogłoszenie Laureatów Quizu, będzie ogłoszone w Serwisie 
w terminie do dnia 31 lipca 2019 r. 

4. Za realizację i obsługę Quizu odpowiedzialny jest Organizator. 
5. Konkurs, prowadzony jest wyłącznie w oparciu o niniejszy Regulamin i powszechnie obowiązujące 

przepisy prawa, w szczególności przepisy art. 919 – 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks 
cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2014 roku poz. 121 z późn. zm.), zwanej dalej „k. c.”. 
 

§3. Uczestnicy 

1. Uczestnikami Quizu i Laureatami Quizu mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające 
miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz posiadające pełną zdolność do 
czynności prawnych (zwane dalej „Uczestnikami”), które odwiedzą Serwis i dokonają prawidłowego 
zgłoszenia do Quizu, opisanego w § 4. 

2. Każdy z Uczestników może przystąpić tylko raz do Quizu, kolejne próby nie będą brane do 
rozstrzygnięcia Quizu. 

3. Uczestnikami Quizu mogą być jedynie osoby zatrudnione w przedsiębiorstwie, którego głównym 
profilem działalności jest: projektowanie urządzeń lub/i produkcja urządzeń lub/i wykorzystujące 
oprogramowanie CAD/CAM/PDM w codziennej pracy. 

4. W Quizie nie mogą brać osoby zatrudnione u jakiegokolwiek dostawcy oprogramowania CAD i/lub 
CAM i/lub CAE i/lub PDM i/lub ERP oraz osoby zatrudnione u podwykonawców tych dostawców 
oraz członkowie ich rodzin. Przez „członków rodziny“ rozumie się: wstępnych, zstępnych, 
rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. W 
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Quizie nie mogą brać udziału również pracownicy Organizatora, jego podwykonawców oraz 
członkowie ich rodzin. 

5. Laureatami Quizu – zwanymi dalej „Laureatami”, są Uczestnicy wskazani w § 5. 

 

§4. Zasady Quizu 

1. Quiz polega na odpowiedzi na wszystkie pytania zadane w Quizie oraz prawidłowym wypełnieniem 
wszystkich pól kontaktowych na ostatniej stronie formularza dostępnego w Serwisie (zwanego dalej 
„Formularzem”). 

2. Quiz uzupełnić można wyłącznie przy pomocy Formularza. Odpowiedzi udzielone w inny sposób 
(np. list, e-mail) nie będą brały udziału w Quizie. 

3. Do rozstrzygnięcia Quizu brane jest pod uwagę tylko pierwsze zgłoszenie Uczestnika. 
4. Prace zgłaszane po terminie określonym w § 2 nie będą brane pod uwagę do rozstrzygnięcia Quizu. 
5. Uczestnicy Quizu wyrażają zgodę na publikację ich imienia, nazwiska, nazwy pracodawcy oraz wyniku 

Quizu na Liście laureatów, która zostanie opublikowana w Serwisie po rozstrzygnięciu Quizu. 
6. Uczestnik Quizu wyraża zgodę na użycie podanych w Formularzu danych do celów marketingowych, 

w tym szczególnie do celów związanych z organizacją oraz wyłonieniem laureatów niniejszego 
Quizu. 

7. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik powinien – przy pomocy Formularza: 
− odpowiedzieć na wszystkie pytania zadane w Quizie, 
− podać swoje imię i nazwisko, 
− podać pełną nazwę pracodawcy, którego reprezentuje, 
− podać numer NIP tego pracodawcy, 
− podać swój adres e-mail w domenie pracodawcy, 
− podać numer telefonu, 
− podać swoje miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, 
− zaakceptować wymagane w formularzu pola, 
− odpowiedzieć na pytanie skąd dowiedział się o Quizie, 
− podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych wskazanych powyżej albo niepodanie ich w 

ogóle, skutkujące niemożnością zidentyfikowania Uczestnika lub skontaktowania się z nim 
przez Organizatora, powoduje wykluczenie Uczestnika z Quizu. 

8. Zasady komunikacji Organizatora z Uczestnikami są następujące: 
− po wysłaniu zgłoszenia Uczestnik otrzymuje na podany w Formularzu adres e-mail 

potwierdzenie zgłoszenia udziału w Quizie, 
− zgłoszenie poddawane jest weryfikacji przez Organizatora w zakresie zgodności z 

Regulaminem, 
− w przypadku zakwalifikowania się do odbioru nagrody Organizator skontaktuje się z 

uczestnikiem telefonicznie oraz poprzez pocztę e-mail. 
9. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Quizu zgłoszeń sprzecznych z Regulaminem. 

 

§5. Rozstrzygnięcie Quizu  

1. Rozstrzygnięcie Quizu następuje na podstawie wypełniania Formularza zgodnie z § 4. 
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2. Pierwszym kryterium określenia Zwycięzcy Quizu jest liczba udzielenia prawidłowych odpowiedzi na 
zadane pytania dot. oprogramowania SOLIDWORKS PDM. Zwycięża Uczestnik z największą liczbą 
poprawnych odpowiedzi. 

3. W przypadku, gdy dwie lub więcej osób uzyska jednakową liczbę punktów, drugim kryterium 
określenia Zwycięzcy Quizu jest data wypełnienia formularza. Zwycięża Uczestnik, który pierwszy 
przesłał poprawną odpowiedź. Decyduje czas serwera poczty elektronicznej. 

4. Wyniki Quizu zostaną ogłoszone w Serwisie najpóźniej do dnia: 31 lipca 2019 r. poprzez 
zamieszczenie listy Laureatów w postaci: miejsce, imię, nazwisko, pracodawca, liczba uzyskanych 
punktów. 

 

§6. Nagrody i ich przekazanie  

1. Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator oraz Dassault Systemes SOLIDWORKS Corp.  
2. Nagrodami w Konkursie są: 

1. Zwycięzca Quizu (według kryteriów podanych w § 5.) otrzymuje: 
− Voucher ważny do 31.07.2020 r. na 2-dniowe szkolenie z Administracji PDM 

organizowane w siedzibie Organizatora lub jego Oddziałach opublikowane w Serwisie 
lub do wyboru Voucher ważny do 31.07.2020 r. na 1-dniową usługę serwisu PDM w 
siedzibie pracodawcy Zwycięzcy 

− Zestaw gadżetów ufundowanych przez Fundatorów 

2. Osoba zajmująca drugie miejsce (według kryteriów podanych w § 5.) otrzymuje: 
− Voucher ważny do 31.07.2020 r. uprawniający do 50% zniżki na 2-dniowe szkolenie z 

Administracji PDM organizowane w siedzibie Organizatora lub jego Oddziałach, które 
zostanie opublikowane w Serwisie lub do wyboru Voucher ważny do 31.07.2020 r. na  
1-dniową zdalną usługę serwisu PDM 

− Zestaw gadżetów ufundowanych przez Fundatorów 
 

3. Osoba zajmująca trzecie i czwarte miejsce (według kryteriów podanych w § 5.) otrzymuje: 
− Zestaw gadżetów ufundowanych przez Fundatorów 

3. W przypadku, gdy nie będzie możliwe skontaktowanie się z Laureatem w terminie 7 dni od daty 
rozstrzygnięcia Quizu, Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Laureata z udziału w 
Quizie, a tym samym wyboru kolejnego zwycięzcy. 

4. Nagrody zostaną wydane Laureatom po przesłaniu przez nich danych adresowych, na które nagrody 
zostaną przesłane. 

 

§7. Dane osobowe  

1. Wyłącznym administratorem danych osobowych jest Organizator.  
2. Dane osobowe Uczestników podane w Formularzu zostaną zapisane w bazie Organizatora. 
3. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż wymagany przez 

przepisy prawa (przedawnienie roszczeń dotyczących przebiegu Quizu). 
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4. Dane osobowe Uczestników mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do 
przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa 

5. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Uczestnikowi przysługuje również prawo 
do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora danych osobowych, w 
ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. 

6. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem, korzystając ze 
wskazanych w § 1. danych kontaktowych.  

7. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną 
danych osobowych. 

 
 
 
 

§8. Postępowanie reklamacyjne 
 

1. Reklamacje Uczestników związane z Konkursem, mogą być składane przez Uczestników 
Konkursu pisemnie na adres Organizatora lub e-mailem na następujący adres e-mail 
Organizatora: biuro@solidexpert.com, w terminie 30 dni od dnia rozwiązania Konkursu. 

2. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, adres mailowy i dokładny adres korespondencyjny 
Uczestnika oraz dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. 

3. Organizator w terminie 30 dni od otrzymania reklamacji, rozpatrzy zgłoszoną reklamację i 
poinformuje zgłaszającego o zajętym stanowisku pisemnie albo e-mailem – w zależności od 
tego, w jaki sposób została zgłoszona reklamacja. 

 
§9. Postanowienia końcowe 

 

1. Wszelkie spory i roszczenia związane z Konkursem rozstrzygać będzie właściwy sąd powszechny. 
2. Regulamin może ulec zmianie poprzez ogłoszenie nowej treści w Serwisie, o ile zmiana nie 

będzie naruszała praw nabytych Uczestników i nie będzie wpływała na równość szans wszystkich 
Uczestników.  

3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy 
prawa.  

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu. Jest dostępny w siedzibie 
Organizatora oraz w Serwisie pod adresem www.solidexpert.com. 

 

 


