REGULAMIN KONKURSU
„WYGRAJ GADŻET ELEKTRONICZNY
PODCZAS FORUM UŻYTKOWNIKÓW STORMSHIELD 2021”
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady konkursu „Wygraj gadżet
elektroniczny podczas Forum Użytkowników Stormshield 2021” (zwanego dalej „Konkursem”),
organizowanego 21 października 2021 r. w trybie online.
2. Wyłącznym organizatorem Konkursu jest DAGMA sp. z o.o. (zwana dalej „Organizatorem”), z siedzibą
w Katowicach 40-478, ul. Pszczyńska 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000130206, REGON 008173852, NIP 6340126068, kapitał zakładowy 75 000 zł, e-mail:
promocja@stormshield.pl.
§ 2. ZASADY KONKURSU
1. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być każdy, kto weźmie udział w Forum Użytkowników
Stormshield 2021 (dalej: „Wydarzenie”), które odbędzie w trybie online zgodnie z harmonogramem
wydarzenia, publikowanym przez Organizatora pod adresem https://stormshield.pl/fus. W Konkursie nie
mogą brać udziału pracownicy Organizatora, jak i podmiotów powiązanych z Organizatorem kapitałowo
bądź osobowo, oraz członkowie ich najbliższej rodziny, za których uważa się małżonków, dzieci, rodziców
i rodzeństwo oraz osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym.
2. Konkurs polega na udzieleniu jak najszybszej prawidłowej odpowiedzi na pytania konkursowe zadane
przez prowadzącego, poprzez wybranie poprawnych odpowiedzi na dedykowanej platformie podczas
Wydarzenia.
3. W każdej z siedmiu prelekcji zostaną zadane przez prowadzących trzy pytania konkursowe. W ostatniej,
końcowej prelekcji z konkursem o nagrodę główną, zostanie zadanych 5 pytań konkursowych.
4. W Konkursie wygrywa Uczestnik, który najszybciej uzyska najwięcej poprawnych odpowiedzi na trzy,
zadane pytania w prelekcjach od 1 do 7 oraz najszybciej uzyska najwięcej poprawnych odpowiedzi na
pięć zadanych pytań w prelekcji 8, co oznacza, że łącznie może zostać nagrodzonych ośmiu Uczestników.
Jeden Uczestnik może wygrać tylko jeden raz w trakcie całego Wydarzenia. Jeśli Uczestnik ponownie
uzyska najlepszy wynik w konkursie w innej prelekcji, zwycięzcą zostaje Uczestnik, który uzyskał
najlepszy wynik jako drugi w kolejności. Zasada ta nie obowiązuje w przypadku Nagrody głównej
(Hulajnoga elektryczna: Motus PRO 10).
5. Nagrodami w Konkursie (dalej: „Nagrody”) w poszczególnych prelekcjach są następujące gadżety
elektroniczne:
09:00 - 9:45 WHAT'S THE NEWS?
1. Dysk przenośny: Adata SE800 1TB SSD:
10:00 - 10:45 JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ NA ATAK W TWOJĄ SIEĆ
2. Mysz biurowa: Logitech MX Ergo:
11:00 – 11:45 Failover w IPsec VPN z wykorzystaniem VTI, BGP, OSPF
3. Słuchawki bezprzewodowe: Sony WH-XB900N:
11:00 - 11:45 PIERWSZA KONFIGURACJA URZĄDZENIA - JAK SZYBKO I SKUTECZNIE URUCHOMIĆ
STORMSHIELD W TWOJEJ SIECI
4. Klawiatura bezprzewodowa: Logitech Wireless Illuminated Keyboard K800:

11:00 – 12:45 Good practice guidelines in OT security
5. Token: YubiKey 5C NFC:
12:00 - 12:45 MONITOROWANIE WIELU URZĄDZEŃ STORMSHIELD I ZDALNE ZARZĄDZANIE Z
WYKORZYSTANIEM KONSOLI SMC
6. Głośnik bezprzewodowy: Sony SRS-XB33:
13:00 - 13:45 BEZPIECZEŃSTWO DANYCH PRZETWARZANYCH W CHMURZE Z WYKORZYSTANIEM EVA –
POKAZ PRAKTYCZNY DEDYKOWANY DLA OBECNYCH KLIENTÓW | POKÓJ GŁÓWNY
7. Pendrive z szyfrowaniem: Kingston DataTraveler 2000 64GB USB 3.0 AES Encrypted:
8. 14:00 - 14:15 ZAKOŃCZENIE | POKÓJ GŁÓWNY
Nagroda główna: Hulajnoga elektryczna: Motus PRO 10
6. Nagrody nie podlegają wymianie na równowartość pieniężną.
7. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone niezwłocznie po jego zakończeniu w trakcie wydarzenia oraz mailowo
na adres użyty w formularzu rejestracyjnym na wydarzenie.
8. Wyłączone jest przyznawanie Nagród w drodze losowania.
9. Organizator zrealizuje wysyłkę Nagród w terminie 14 dni od zakończenia Wydarzenia. Nagroda wraz z
protokołem odbioru (Załącznik 1) zostanie dostarczona na koszt Organizatora przesyłką kurierską,
adresowaną na adres potwierdzony przez zwycięzcę, który zostanie ustalony poprzez kontakt mailowy z
nagrodzonym Uczestnikiem.
10. Przy przekazaniu Nagrody przez kuriera, nagrodzony Uczestnik zobowiązany jest do podpisania protokołu
odbioru Nagrody dostarczonego przez kuriera i przekazanie wypełnionego i podpisanego dokumentu
kurierowi lub przesłanie go skanem na adres promocja@stormshield.pl.
11. Podatek od Nagrody przyznany osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej obciąża
Organizatora. W pozostałych przypadkach Uczestnik samodzielnie opodatkowuje Nagrodę zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
§ 3. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
1. Uczestnik może złożyć reklamację dotyczącą Konkursu, w szczególności za pomocą e-maila na adres
promocja@stormshield.pl wpisując w temacie „Wygraj gadżet elektroniczny podczas Forum Użytkowników
Stormshield 2021”. Odpowiedź w sprawie reklamacji Organizator przekaże w sposób odpowiadający
użytemu przez Uczestnika środkowi komunikacji.
2. Zgłoszone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia otrzymania
reklamacji.
§ 4. POLITYKA PRYWATNOŚCI
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z uczestnictwem w Konkursie jest
Organizator. Dane osobowe Uczestników (imię, nazwisko, nazwa firmy, telefon, adres mailowy) mogą być
wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji Konkursu i nie są udostępniane osobom trzecim. Dane
osobowe są przechowywane w systemie informatycznym Organizatora i są chronione 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(dalej: „RODO”).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Uczestnik ma prawo:
•
•
•
•
•
•
•

Żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, jeżeli są nieprawidłowe,
Usunięcia („Prawo do bycia zapomnianym”),
Sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
Ograniczenia przetwarzania,
Przenoszenia danych,
Wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych, w przypadku gdy uzna,
że przetwarzanie danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych,
Do wglądu do tych danych, w tym: do ich uzupełniania, uaktualniania, sprostowania.

•
•
•

Organizator, na podstawie art. 37 RODO, wyznacza Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
wskazując następujące dane kontaktowe:
Karolina Kraśniewska
Telefon: 32 793 11 46
E-mail: iod@dagma.pl

2. Organizator ustanawia następującą Politykę prywatności, dostępną pod adresem:
https://www.dagma.com.pl/O-nas/Prywatnosc/
§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie https://stormshield.pl/fus.
2. Regulamin obowiązuje od 21 października 2021 r.

Załącznik 1

Potwierdzenie odbioru nagrody w związku z wygraną w konkursie
„Wygraj gadżet elektroniczny podczas Forum Użytkowników Stormshield 2021”

Ja, niżej podpisany/-a, niniejszym potwierdzam odbiór nagrody w ramach konkursu „Wygraj gadżet elektroniczny
podczas Forum Użytkowników Stormshield 2021” organizowanym przez firmę DAGMA.
Nagroda

Wartość

Adata SE800 1TBSSD
Logitech MX Ergo
Sony WH-XB900N
Logitech Wireless IlluminatedKeyboard K800
YubiKey 5C NFC

470,73 zł netto

Wygrana nagroda

(wskaż przy odpowiednej pozycji wpisując „X”)

324,39 zł netto
527,64 zł netto
389,43 zł netto
234,96 zł netto
Sony SRS-XB33
511,38 zł netto
Kingston DataTraveler 2000 64GB USB 3.0 AES Encrypted 503,25 zł netto
Motus PRO 10
3169,92 zł netto
Czytelne imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………
Adres:…………………………………………………………………………………………………………….
Nazwa firmy (jeśli dotyczy): ………………………………………………………………..

Data i miejsce: ……………………………………………………………………………………………………………..
Własnoręczny podpis ……………………………………………………………………………………………………………

