
REGULAMIN UCZESTNICTWA W KONKURSIE
"Firma solidarna ze studentami"

§1

Organizator konkursu:

1. Konkurs "Firma solidarna ze studentami" organizowany jest przez firmę PARETTi sp.
z o.o. sp. k. , wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy w Opolu
Wydział VIII Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000471830,
REGON:161544360, NIP: 7543074437 we współpracy z: Instytutem Ekonomii i
Finansów Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego, Wydziałem Ekonomii i
Zarządzania Politechniki Opolskiej oraz Szkołami Policealnymi i Liceami dla
dorosłych - Cosinus w Opolu.

2. Konkurs odbywa się pod patronatem honorowym Prezydenta Miasta Opola,
Marszałka Województwa Opolskiego oraz Kuratorium Oświaty w Opolu.

3. Udział w konkursie jest bezpłatny i otwarty.

§2

Cel konkursu:

1. Konkurs jest kierowany do pracodawców, którzy dają możliwość zatrudnienia
studentom, uczniom, słuchaczom oraz absolwentom.

2. Konkurs ma na celu wyróżnienie pracodawców, którzy wspierają osoby w trakcie
edukacji i absolwentów, dając im możliwość pracy, którą mogą oni pogodzić ze
studiowaniem i nauką, a także umożliwiają podjęcie pracy zgodnej z ukończonym
kierunkiem studiów/szkoły bez doświadczenia. Konkurs ma na celu weryfikację, ile
osób buduje swoje doświadczenia zawodowe już podczas nauki i ile z nich ma
szanse na dalszą współpracę z przedsiębiorstwem po zakończeniu edukacji.
Konkurs będzie rozstrzygnięty w 3 kategoriach:

I   Pracodawcy oferujący pracę dodatkową (dorywczą) podczas nauki.
II Pracodawcy chętnie zatrudniający absolwentów, a także umożliwiający pracę

zgodną z kierunkiem nauczania podczas trwania nauki, mającą na celu
wdrożenie do przyszłego zatrudnienia, po zakończeniu  edukacji.

III Pracodawcy oferujący studentom, uczniom oraz słuchaczom staż i praktyki
zawodowe podczas edukacji.

3. Wynikiem konkursu będzie opracowanie wykazu firm, które dają szansę na
zatrudnienie studentom, uczniom, słuchaczom oraz absolwentom. Dla wielu młodych



osób praca połączona z nauką to jedyna szansa na edukację w większym mieście,
dlatego konkurs ma promować postawę takich firm, a także wskazać gdzie studenci,
uczniowie oraz słuchacze mogą łatwo znaleźć praktyki, staż, a także miejsce pracy
po zakończeniu nauki, nie posiadając jeszcze doświadczenia zawodowego.

§3

Zasady uczestnictwa w konkursie:

1. Konkurs jest kierowany do firm, mających siedzibę/oddział na terenie województwa
opolskiego. Nie wyklucza się udziału firm spoza województwa.

2. Uczestnik konkursu powinien:
● mieć zarejestrowaną działalność gospodarczą;
● zatrudniać minimum 2 studentów, uczniów, słuchaczy, praktykantów,

stażystów lub absolwentów, którzy ukończyli studia max 5 lat wstecz i dostali
pracę zgodną z kierunkiem studiów, nie posiadając doświadczenia ( forma
zatrudnienia obojętna- w tym pracownicy udostępnieni przez agencję pracy);

3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie formularza zgłoszeniowego w
formie elektronicznej oraz akceptacja regulaminu. Formularz zgłoszeniowy jest
dostępny na stronie www.firmasolidarnazestudentami.pl

4. Zgłoszenia przyjmowane będą od 1.06.2021 r. .do 30.09.2021r.
5 .Kolejność składania zgłoszeń nie ma wpływu na wynik konkursu.
6. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.

7. Dopuszcza się udział w konkursie agencji pracy ( w rozumieniu jako pracodawca- nie
dotyczy pracowników tymczasowych).

8. Wyklucza się udział współorganizatorów w konkursie.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za dane przedstawione przez Uczestników.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Uczestnik zostaje zdyskwalifikowany, a nadany
mu tytuł “Firma solidarna ze studentami” zostanie mu odebrany.

§4
Harmonogram konkursu:

1. Ogłoszenie konkursu nastąpi w dniu: 1.06.2021r.
2. Zgłoszenia można przesyłać do 30.09.2021 r. Organizator zastrzega sobie

możliwość przedłużenia termin składania zgłoszeń.
3. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie w IV kwartale 2021r.

http://www.firmasolidarnazestudentami.pl


4. Wyniki zostaną ogłoszone w IV kwartale 2021 r na specjalnej stronie konkursu
www.firmasolidarnazestudentami.pl oraz na plakatach, które zostaną udostępnione
na wydziałach uczelni i szkół wskazanych par. 1 pkt 1 niniejszego Regulaminu.

5. Przekazanie certyfikatów oraz wyróżnienie firm, które otrzymały tytuł “Firma solidarna
ze studentami” odbędzie się w IV kwartale 2021 r.

6. Data i miejsce uroczystości opisanych w punkcie 5 par.4 zostaną przekazane
Uczestnikom przez organizatora telefonicznie bądź mailowo.

§5
Ocena nadesłanych zgłoszeń:

1. W skład komisji konkursowej, która oceni nadesłane zgłoszenia wchodzą
przedstawiciele organizatora, patronatu i współorganizatorów.

2. Warunkiem poddania zgłoszenia ocenie jest odpowiedź na wszystkie pytania zawarte
w formularzu zgłoszeniowym.

3. Podstawą do oceny punktowej będą pytania zawarte w tabeli. Pozostałe pytania nie
wymienione w tabeli mają jedynie charakter informacyjny.

4. Maksymalna liczba punktów do uzyskania 100.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do prośby o udostępnienie dokumentów

potwierdzających dane wprowadzone przez Zgłaszającego w formularzu
konkursowym.

6. Lista uczestników konkursu będzie udostępniona na
www.firmasolidarnazestudentami.pl po dokonaniu wstępnej oceny nadesłanych
zgłoszeń.

7. Nagrodą w konkursie dla Laureata będzie certyfikat i możliwość wykorzystania logo
konkursowego dla celów marketingowych. Dodatkowo będzie możliwa publikacja
opisu działalności firmy na stronie konkursu.

8. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień.

§6
Postanowienia końcowe:

1. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie konkursu
www.firmasolidarnazestudentami.pl

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia konkursu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie.
4. Dane umieszczone w konkursie stanowią jedynie podstawę do rozstrzygnięcia

konkursu i publikacji wyników. Podanie informacji wskazanych w niniejszym
Regulaminie jest dobrowolne, ale konieczne do rozpatrzenia zgłoszenia
konkursowego.

http://www.firmasolidarnazestudentami.pl
http://www.firmasolidarnazestudentami.pl
http://www.firmasolidarnazestudentami.pl


§7
Zgodnie z art. 13 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 poniżej przekazujemy następujące
informacje:

1. Administratorem danych przetwarzanych w ramach konkursu "Firma solidarna ze
studentami” jest PARETTi sp. z o.o. sp. k. , wpisane do Rejestru Przedsiębiorców,
przez Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VIII Krajowego Rejestru Sądowego pod nr
KRS 0000471830, REGON:161544360, NIP: 7543074437.

2. Uczestnicy konkursu oraz osoby trzecie mogą kontaktować się z Administratorem w
następujący sposób:

a) listownie lub osobiście w siedzibie Organizatora konkursu  ul. Kołłątaja 9/2, 45-064
Opole,

b) mailowo na adres info@paretti.eu, lub
c) telefonicznie pod numerem telefonu: 77 440 25 25.

3. W każdym przypadku osoba, której dane dotyczą, może skontaktować się
bezpośrednio z inspektorem ochrony danych administratora:

e-mailowo pod adresem poczty elektronicznej: info@paretti.pl;
na adres korespondencyjny Administratora z dopiskiem: Inspektor ochrony danych.

4. Dane osobowe pochodzą bezpośrednio od osoby których one dotyczą, zostają
przedstawione Administratorowi podczas zgłoszenia udziału w konkursu "Firma
solidarna ze studentami”  oraz w trakcie trwania tego Konkursu.

5. Przetwarzane są dane osobowe następujących kategorii:
Imię i nazwisko/ Firma,
nr NIP,
adres korespondencyjny i zamieszkania,
adres poczty elektronicznej,
wizerunek.

6. Dane Uczestników konkursu będą przetwarzane w celu organizacji i
przeprowadzenia konkursu "Firma solidarna ze studentami”, w szczególności w
związku ze zgłoszeniem udziału przez Uczestnika, przeprowadzenie konkursu i
wyłonieniem jego zwycięzcy, wręczeniem certyfikatów, publikacją wyników na stronie
internetowej konkursu oraz na plakatach, które zostaną udostępnione na wydziałach
uczelni wskazanych par. 1 ust 1 niniejszego Regulaminu, a także przekazaniem
wyników konkursu Patronom konkursu wymienionym w par. 1 ust. 2 Regulaminu.

7. Podstawą prawną są postanowienia REGULAMIN UCZESTNICTWA W
KONKURSIE "Firma solidarna ze studentami" oraz Polityka Prywatności konkursu
"Firma solidarna ze studentami”, a także art. 6 ust. 1 lit. a RODO.



8. Dane Uczestników mogą być przekazywane (uczelnie dopisać), Patronom
wymienionym w par.1 ust. 2 niniejszego Regulaminu oraz innym podmiotom na
podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. Policji, organom egzekucyjnym,
Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, urzędom skarbowym).

9. Dane Uczestników będą przetwarzane przez okres trwania konkursu, począwszy od
zgłoszenia przez Uczestnika udziału w konkursie do dnia jego zakończenia lub
okresu upływu okresu przedawnienia roszczeń określonych przepisami Kodeksu
Cywilnego.

10. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, sprzeciwu, ich usunięcia po upływie wskazanych okresów lub
ograniczenia ich przetwarzania

11. Uczestnikom przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim
zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia,
którym jest:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki
2, z którym można kontaktować się w następujący sposób:

- listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
- przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie:
https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;
- telefonicznie: (22) 531 03 00.

12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich przetwarzanie jest
warunkiem uczestnictwa w konkursie "Firma solidarna ze studentami"
organizowanym przez PARETTi sp. z o.o. sp. k. , wpisane do Rejestru
Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VIII Krajowego Rejestru
Sądowego pod nr KRS 0000471830, REGON:161544360, NIP: 7543074437.

https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;

