
Regulamin konkursu „Wymyśl polską nazwę dla phishingu” 

 

 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Konkurs ma na celu rozpowszechnienie wśród internautów wiedzy i zbudowanie 

świadomości w zakresie zagrożeń związanych z oszustwami w przestrzeni internetowej - 

zwłaszcza w bankingu online. Posiada także charakter edukacyjny, ponieważ zwraca uwagę 

na to jakie środki zaradcze należy podejmować, aby sprawnie zabezpieczać się przed tego 

rodzaju atakami. Istotą osiągnięcia sukcesu w Konkursie jest przesłanie polskiej nazwy 

anglojęzycznego sformułowania "phishing" oznaczającego oszustwo internetowe. Polska 

nazwa powinna jak najlepiej oddawać sens tego sformułowania.  

2. Organizatorem Konkursu „Wymyśl polską nazwę dla phishingu” jest Alior Bank SA z siedzibą 

w Warszawie przy ul. Łopuszańskiej 38D, NIP: 107-00-10-731, REGON: 141387142, 

zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000305178, kapitał zakładowy 1 304 587 160 

zł (wpłacony w całości).   

3. Konkurs przeprowadzany jest w dniach od 26 czerwca do 15 lipca 2018 r. na stronie 

internetowej www.phishingstop.aliorbank.pl i https://www.aliorbank.pl/LP/phishingstop.  

4. Konkurs przeznaczony jest dla osób fizycznych, pełnoletnich, mających pełną zdolność do 

czynności prawnych, zamieszkałych na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. 

5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, osoby biorące udział w 

organizacji i obsłudze Konkursu. 

6. Zasady Konkursu, podstawowe warunki określone w niniejszym Regulaminie, nagrody dla 

zwycięzców, jak również czas trwania konkursu podawane będą na stronie 

www.phishingstop.aliorbank.pl od 21 czerwca do 15 lipca 2018 roku. 

7. Konkurs prowadzony na podstawie Regulaminu nie jest grą losową, loterią fantową, 

zakładem wzajemnym, ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w 

rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19.11.2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2016.471 j.t.). 

8. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie 

www.phishingstop.aliorbank.pl. 

 

 

http://www.phishingstop.aliorbank.pl/


 

 

§ 2 

ZASADY KONKURSU 

1. Osoby zainteresowane udziałem w Konkursie wypełniają formularz dostępny na stronie 

https://www.aliorbank.pl/LP/phishingstop, podając Swoja własną propozycję na polską 

nazwę phishingu (zwaną dalej także Utworem). Weryfikacja danych finalistów następuje w 

oparciu o imię i nazwisko, numer telefonu oraz jego adres e-mail. 

2. Uczestnik Konkursu wypełniając formularz zgłoszeniowy i przesyłając wymyśloną przez 

siebie nazwę zezwala na publiczne ujawnienie swojego imienia i miejscowości na stronie 

www.phishingstop.aliorbank.pl, w przypadku, gdy zostanie laureatem Konkursu.  

3. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez uczestników Konkursu jest 

Organizator. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników Konkursu będą 

przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu: realizacji Konkursu i doręczenia nagród. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia 

otrzymanie nagrody w Konkursie. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami 

Rozporządzenia 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 osobowych, zwanego dalej RODO) Uczestnicy Konkursu 

mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania, a także prawo 

żądania usunięcia danych osobowych, prawo ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo 

do ich przenoszenia.  . We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych 

możliwy jest kontakt z Inspektorem Ochrony Danych na dedykowaną skrzynkę iod@alior.pl. 

Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

zajmującego się ochroną danych osobowych. 

4. Nadesłane hasło musi być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika Konkursu, nie może 

zawierać treści obraźliwych lub sprzecznych z prawem, nie może naruszać praw osób 

trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych, praw autorskich lub praw własności 

przemysłowej. 

5. Każdy Uczestnik Konkursu może wygrać nagrodę tylko jeden raz w czasie trwania Konkursu. 

6. Uczestnik, który zostanie laureatem konkursu zostanie poinformowany o wygranej w 

wiadomości e-mail przesłanej na podany w formularzu adres e-mail. W celu przekazania 

https://www.aliorbank.pl/LP/phishingstop
mailto:iod@alior.pl


nagród laureaci będą proszeni o przekazanie adresu korespondencyjnego, na który nagrody 

będą wysłane. 

7. Jedno hasło traktowane jest jako jedno zgłoszenie do Konkursu. 

8. Każdy uczestnik Konkursu może wziąć udział w Konkursie dowolną liczbę razy z zastrzeżeniem 

ust. 5. 

§ 3 

PRZEBIEG KONKURSU 

1. Konkurs przeprowadzany jest od 21 czerwca do 15 lipca 2018 r. na stronie  internetowej 

https://www.phishingstop.aliorbank.pl w zakładce „KONKURS” i 

https://www.aliorbank.pl/LP/phishingstop, 

2. Osoby zainteresowane udziałem w Konkursie, spełniające warunki określone w §1 ust. 2  i 3 

niniejszego Regulaminu, wypełniają formularz zgłoszeniowy i wpisują wymyśloną przez 

siebie nazwę.  

3. Trzyosobowa Komisja Konkursu spośród wszystkich zgłoszeń konkursowych wybierze 

dwudziestu pięciu laureatów – osoby, które zaproponowały najlepsze zdaniem Komisji 

nazwy. Oceniając hasło Komisja weźmie pod uwagę kreatywność, atrakcyjność hasła i 

wartość edukacyjną przesłania.  

4. Rozwiązanie Konkursu wraz z podaniem laureatów odbędzie nastąpi do 31 lipca 2018 r. na 

stronie Konkursu www.phishingstop.aliorbank.pl. 

 

§ 4 

NAGRODY 

1. Organizator przewiduje przyznanie nagród w postaci:  

2. 5 nagród I stopnia pięciu autorom najlepszych nazw: Tablet LENOVO Yoga Tab 3 10 Plus o 

wartości 1599 zł  każda. 

3. 10 nagród II stopnia 10 autorom kolejnych zwycięskich nazw (miejsce 6-15): Xiaomi Amazfit 

Bip Black  o wartości 299 zł  każda. 

4. 10 nagród III stopnia 10 autorom kolejnych zwycięskich nazw (miejsca 16-25): Lokalizator 

NotieOne o wartości 99 zł  każda 

5. Do każdej nagrody zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna odpowiednio w kwocie 

178 zł; 33 zł; 99 zł,  która zostanie przeznaczona na opłacenie podatku dochodowego od 

Nagród, o którym mowa w § 4 pkt 6. 

https://www.phishingstop.aliorbank.pl/


6. Organizator pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany 

podatek od Nagród, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o 

podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2032 z późn. zm.).  

7. Nagrody, o których mowa w ust.1, będą przesłane za pośrednictwem kuriera do 15 sierpnia 

2018 r. , pod wskazany przez laureatów  adres. 

8. W przypadku, gdy okaże się, że zwycięzcą Konkursu jest osoba, która nie spełnia warunków 

wskazanych w §1 niniejszego Regulaminu, osoba taka traci prawa do nagrody. Organizator 

nie będzie zobowiązany do przyznania takiej nagrody innemu Uczestnikowi konkursu. 

9. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy. 

10. Wysyłkę nagród na zlecenie Organizatora będzie realizowała firma Infinity Group Sp. z o.o. z 

siedzibą w Białymstoku, ul Składowa 12, 15-399 Białystok, zarejestrowana w Sądzie 

Rejonowym dla miasta Białystok w XII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru 

Sądowego, pod numerem rejestrowym KRS 0000254215, NIP 542-29-71-160, Regon: 

200062101.  

 

§ 5 

PRAWA AUTORSKIE 

1. Uczestnik Konkursu oświadcza, że hasło zgłoszone do Konkursu zostało stworzone 

samodzielnie przez Uczestnika konkursu i jest wolne od praw i roszczeń osób trzecich, w tym 

dotyczących praw autorskich i pokrewnych oraz że ponosi wobec Organizatora 

odpowiedzialność z tego tytułu, zwalniając go z wszelkich roszczeń osób trzecich. 

2. Z chwilą wysłania hasła do Konkursu Uczestnik konkursu udziela bez wynagrodzenia 

nieograniczonej czasowo i terytorialnie niewyłącznej licencji do korzystania z Utworu (licencja 

w zakresie autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych) na następujących polach 

eksploatacji: 

a) utrwalanie i zwielokrotnianie (w tym wprowadzenie do pamięci komputera) Utworu 

dowolną techniką, 

b) publiczne udostępnienie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 

dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, 

c) publiczne wystawianie Utworu, 

d) nadawanie i remitowanie w całości lub w dowolnie wybranych fragmentach za 

pomocą fonii przewodowej lub bezprzewodowej, przez stacje naziemne za 



pośrednictwem satelity, w sieciach kablowych, telekomunikacyjnych lub innych 

systemach przekazu. 

3. Uczestnik Konkursu upoważnia Organizatora do udostępnienia Utworu anonimowo oraz do 

decydowania o jego pierwszym udostępnieniu. 

 

§ 6 

REKLAMACJE 

1. Wszelkie reklamacje należy kierować na adres Alior Bank SA, ul. Łopuszańska 38D, 02-232 

Warszawa z dopiskiem konkursu „Wymyśl polską nazwę dla phishingu”.  

2. Złożone przez Uczestników Konkursu reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od 

dnia ich wpływu. 

3. O rozpatrzeniu i wyniku reklamacji Uczestnik Konkursu zostanie powiadomiony pisemnie. 

 

§ 7 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t. jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 459, z późn. zm.), ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z poźń. zm.), 

rozporządzenie 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) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), 

ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 

r., poz. 880 ze zm.) oraz ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 

fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 200 z późn. zm.). 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu i treści Regulaminu w trakcie 

trwania Konkursu, pod warunkiem, że zmiany takie nie naruszą praw nabytych Uczestników 

Konkursu. Zmieniony regulamin zamieszczony będzie na stronie 

https://phishingstop.aliorbank.pl/ w dniu wejścia w życie zmian. 

https://phishingstop.aliorbank.pl/

