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Częstochowa, 31.03.2022 roku 

Regulamin konkursu 
PC Master Challenge 

 

Najważniejsze informacje 
1. W regulaminie używamy pojęć: 

a) my – organizator konkursu, czyli x-kom. Nasze pełne dane: 

x-kom spółka z o.o., ul. Bojemskiego 25, 42-202 Częstochowa, Sąd Rejonowy w 

Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 

0000429838, NIP: 9492107026; BDO: 000005541, kapitał zakładowy 10 000 000 zł; 

b) Ty –uczestnik konkursu; 

c) konkurs – pierwsza edycja konkursu „PC Master Challenge” którego zasady opisujemy w tym regu-

laminie;  

d) drużyna – dwuosobowa grupa; Ty i pełnoletni członek Twojego zespołu; 

e) dokumenty – zestaw dokumentów i materiałów, które Twoja drużyna musi wypełnić, by zgłosić się 

do konkursu; 

f) zwycięzcy – 4 drużyny, które przejdą poszczególne etapy konkursu i zakwalifikują się do finału.  

2. Konkurs będziemy emitować na naszym kanale YouTube  

3. Konkurs trwa od 31.03.2022 roku, do 16.05.2022 roku.  

4. Od 31.03.2022 roku, do 30.04.2022 roku możesz zgłosić swoją drużynę do udziału w konkursie. 

5. Konkurs prowadzimy na terenie Polski. 

6. Konkurs nie jest wspierany ani organizowany przez YouTube. Zwalniamy w całości serwis YouTube od 

odpowiedzialności wobec uczestników konkursu. 

7. Konkurs nie jest loterią – w rozumieniu ustawy o grach hazardowych. 

 

Kto może wziąć udział w konkursie 
8. Możesz wziąć udział w konkursie, jeśli: 

a. jesteś osobą pełnoletnią i masz pełną zdolność do czynności prawnych; 

b. masz swoją drużynę;  

c. mieszkasz na terenie Polski; 

d. przeczytasz i zaakceptujesz ten regulamin; 

http://www.youtube.com/c/xkompl
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e. wypełnisz formularz zgłoszeniowy na stronie: https://lp.x-kom.pl/a/pc-master-challenge/. 

f. wypełnisz i dostarczysz nam wszystkie dokumenty, które są niezbędne, by wziąć udział w konkursie. 

W skład dokumentów wchodzą: 

• formularz zgłoszeniowy; 

• oświadczenie ze zgodą, abyśmy mogli rozpowszechniać Twój wizerunek; 

• oświadczenie o tym, że akceptujesz regulamin konkursu; 

• oświadczenie o tym, że zachowasz poufność. 

 

g. zgodzisz się, żebyśmy wykorzystywali Twoje imię, nazwisko oraz wizerunek w związku z konkursem 

i jego promocją. 

 

 

Na czym polegają kwalifikacje  
9. Organizujemy kwalifikacje, by wybrać drużyny, które są najlepsze w składaniu komputerów. Żeby wziąć 

udział w kwalifikacjach musisz – Ty i Twoja drużyna – zrobić zadanie kwalifikacyjne. Tematem zadania jest: 

„Złóż komputer z dostępnych podzespołów w sklepie x-kom. Zapisz konfigurację w formie listy zakupowej i 

nagraj film, w którym uzasadnisz swój wybór”. Link do listy zakupowej oraz filmu, prześlij w formularzu 

zgłoszeniowym na stronie: https://lp.x-kom.pl/a/pc-master-challenge/. 

10. W Twoim filmie muszą być widoczni członkowie Twojej drużyny. Oprócz tego, film musi: 

a. być nagrany telefonem komórkowym lub kamerą; 
b. mieć uzasadnienie; 
c. być związany z zadaniem kwalifikacyjnym; 
d. być udostępniony niepublicznie na prywatnym kanale YouTube. 

 

 

Pakiet dokumentów 

Wypełnij – Ty i członek Twojej drużyny – dokumenty drukowanymi literami oraz czytelnie je podpisz. Jeśli 
wypełnisz dokumenty niepoprawnie lub dostarczysz nam je niekompletne – będziemy mogli wykluczać Twoją 
drużynę z konkursu. 

Dodatkowe zgody 

Jeśli Twoja drużyna zakwalifikuje się do konkursu, musicie dodatkowo zgodzić się, żebyśmy wykorzystywali 
nieodpłatnie imienia, nazwiska i wypowiedzi każdego z członków drużyny. 
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Jak wybierzemy drużyny 
11. Komisja konkursowa wybierze 4 najciekawsze drużyny, które najlepiej wypadły w zadaniu 

kwalifikacyjnym. Każdy z członków komisji będzie oceniać umiejętności medialne drużyn oraz umiejętności, 

które są związane ze składaniem komputerów.  

12. Komisja konkursowa decyduje zwykłą większością głosów. Jeśli decyzja komisji nie będzie jednogłośna – 

decydujący głos będzie należał do przewodniczącego komisji.  

13. Jeśli Twoja drużyna bierze udział w konkursie, musi: 

a. uczestniczyć w każdym etapie i zadaniach konkursu; 

b. uczestniczyć we wszystkich wydarzeniach, które promują konkurs. 

14. Jeśli Twoja drużyna bierze udział w kwalifikacjach lub konkursie, nie może: 

a. kontaktować się z komisją konkursową (poza zakresem, który wnika z udziału w kwalifikacjach); 

b. bez naszej zgody samodzielnie kontaktować się z mediami; 

c. bez naszej zgody reklamować innych firm; 

d. naruszać przepisów prawa; 

e. używać wulgaryzmów i obraźliwych słów; 

f. zachęcać lub pochwalać łamanie prawa lub naruszać zasady dobrego wychowania. 

15. W ciągu 60 dni skontaktujemy się telefonicznie z drużynami, które zakwalifikują się do konkursu. Drużyny 

będą musiały podpisać umowę, abyśmy mogli nagrywać konkurs. 

 

16. Możemy kontaktować się z drużynami telefonicznie lub mejlowo, by potwierdzić, czy drużyny poprawnie 

wypełniły zgłoszenia konkursowe oraz oświadczenia. Oprócz tego, możemy kontaktować się też, by 

sprawdzić umiejętności techniczne członków drużyn. Jeśli nie uda nam się skontaktować z jednym z 

członków drużyny – możemy wykluczyć całą drużynę z konkursu. 

 

 

Na czym polega konkurs 
17. Konkurs składa się z 3 etapów.  

18. Drużyny będą rywalizować ze sobą w składaniu komputerów na każdym etapie. W trakcie każdego etapu 

komisja konkursowa będzie wykluczać z dalszego udziału przynajmniej jedną drużynę. 

Umowa 

Umowa jest niezbędna, by Twoja drużyna mogła dalej uczestniczyć w konkursie. Z każdym członkiem drużyny 
podpiszemy osobną umowę.  
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19. Komisja konkursowa wybierze 4 drużyny, które zakwalifikują się do finału.  

20. W trakcie finału wybierzemy zwycięską drużynę, którą najwyżej oceni komisja konkursowa. 

21. Będziemy nagrywać konkurs, by później udostępniać relacje w Internecie. Drużyny będą uczestniczyć w 

nagraniach oraz zadaniach, które wskażemy.  

 

 

Nagrody w konkursie 
22. Drużyna, która zajmie pierwsze miejsce w finale otrzyma od nas bon o wartości 50 000 zł do 

wykorzystania na zakupy w sklepie x-kom.pl. Możemy również – jeśli zdecyduje tak komisja konkursowa – 

wręczyć nagrodę rzeczową pozostałym drużynom, które wzięły udział w konkursie. 

23. Jeśli przepisy prawa przewidują podatek od wygranej – dodamy do nagrody dodatkowo nagrodę 

pieniężną, którą przeznaczymy na pokrycie podatku. 

24. Możesz odmówić przyjęcia nagrody, ale w zamian nie otrzymasz jej równowartości, ani innej nagrody.  

25. Członkom drużyn nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie lub zwrot kosztów za udział w konkursie.  

 

 

Kiedy możemy wykluczyć Cię z konkursu 
26. Możemy wykluczyć Cię z konkursu, jeśli: 

a. nie będziesz przestrzegać tego regulaminu; 
b. nie spełnisz wszystkich warunków określonych w oświadczeniach; 
c. jesteś naszym pracownikiem; 
d. bierzesz udział w prowadzeniu lub przygotowaniu konkursu; 
e. pracownik naszego sklepu lub osoba powiązana z prowadzeniem konkursu: 

• mieszka z Tobą, 
• jest Twoją najbliższą rodziną (małżonkiem, rodzicem, rodzeństwem, krewnym); 

 
 

Podział zadań  

Zadania mogą być jednakowe dla wszystkich drużyn. Możemy też podzielić drużyny na grupy, by przydzielić 
uczestnikom różne zadania. 

Pamiętaj 

Udział w kwalifikacjach i konkursie może narazić Cię na stres oraz publiczną ocenę. Nagrania z takich ocen mogą 
być udostępniane bez ograniczeń, na co wyrażasz zgodę. 
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Prawa autorskie 
27. Możemy wykorzystywać wizerunek drużyn w całości lub w dowolnych fragmentach. Mamy też pełne 
autorskie prawa majątkowe do prac konkursowych, które nagrodzimy. Rozumiemy przez to pola eksploatacji, 
w których możemy: 

a. powielać każdą techniką, a w szczególności techniką fotooptyczną, druku, magnetyczną lub cyfrową; 

b. wprowadzać do obrotu, wprowadzać do pamięci komputera oraz lokalnych sieci komputerowych; 

c. publiczne udostępniać pracę konkursową w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp; 

d. wykorzystywać we wszystkich formach komunikacji, promocji lub reklamy, w szczególności: 

• w postaci materiału reklamowego lub promocyjnego,  

• w postaci elementu materiałów reklamowych lub promocyjnych, na przykład: ogłoszenia pra-

sowe, reklamy zewnętrzne, filmy reklamowe, reklamy radiowe, materiały POS, rozpowszech-

niane w sieci internetowej, zarejestrowane w formie znaku towarowego; 

e. prezentować oraz udostępniać w Internecie kręgowi odbiorców, który jest nieoznaczony. 

28. Autorskie prawa majątkowe, które zostaną przeniesione obejmują też prawa zależne – bez ograniczeń 

terytorialnych. Uczestnikom, którzy zostaną nagrodzeni nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie, z 

powodu przeniesienia tych praw. 

29. Możemy anonimowo rozpowszechniać nagrodzone prace konkursowe i wprowadzać w nich zmiany. W 

szczególności możemy: 

a. wykonywać i korzystać z opracowań nagrodzonych prac konkursowych; 
b. tworzyć skrócone treści i decydować, kiedy praca konkursowa zostanie publicznie udostępniona; 
c. kontrolować w jaki sposób praca konkursowa jest wykorzystywana. 

[Podstawa prawna: art. 921 § 3 K.C.] 

30. Odpowiadasz za treści, które są w Twoim formularzu zgłoszeniowym. Odpowiadasz też za naruszenie 

prawa, w tym praw innych osób. 

31. Oświadczasz, że przysługują Ci – i członkowi Twojej drużyny – pełne prawa autorskie i pokrewne do filmu 

oraz treści w formularzu zgłoszeniowym. 

 

Jak możesz złożyć reklamację  
32. Reklamacje związane z konkursem możesz złożyć pisemnie – listem poleconym na adres, który podaliśmy 

w punkcie 1 lub mejlowo na adres: x-kom@x-kom.pl. 

33. Możesz zgłosić reklamację do 14 dni od daty, kiedy wybierzemy zwycięzców. 

34. W swojej reklamacji podaj nazwę konkursu, swoje imię, nazwisko, adres i opis zdarzenia, które zgłaszasz. 

35. Reklamację rozpatrzymy w ciągu 14 dni, od kiedy ją otrzymamy.  

 

mailto:x-kom@x-kom.pl
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Jak wykorzystujemy Twoje dane osobowe 

36. Twoje dane osobowe przetwarzać będziemy 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 (RODO) oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (tj. Dz.U. 

2018 r., poz. 1000). 

37. Administratorem Twoich danych będą wspólnie (zgodnie z art. 26 ust. 1 RODO): 

a. my, czyli x-kom sp. z o. o. z siedzibą w Częstochowie; 
b. x-kom services sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy: 00-867, al. Jana PawłaII27, NIP: 

1231271834, REGON: 146256887. 

 
38. Potrzebujemy Twoich danych, żeby przeprowadzić konkurs.  Są one nam też potrzebne do sprawozdań 

podatkowych i księgowych. 

39. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowanie, 

usunięcie. 

40. Przetwarzamy dane osobowe i kontaktowe, takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, wizerunek uczestnika, 

W przypadku zwycięzcy – przetwarzamy też adres zamieszkania oraz numer telefonu. 

41. Jeśli chcesz wziąć udział w konkursie, zgadasz się, abyśmy wykorzystywali Twój wizerunek – do celów 

związanych z konkursem. 

42. Masz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, a, z uwzględnieniem przepisów prawa, masz 
też prawo do: 

a. sprostowania danych; 
b. usunięcia danych; 
c. ograniczenia przetwarzania danych; 
d. wniesienia sprzeciwu; 
e. wniesienia skargi do organu nadzorczego, który zajmuje się ochroną danych osobowych, czyli do Pre-

zesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 
f. cofnięcia zgody w dowolnym momencie  – nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania Two-

ich danych przed cofnięciem zgody. 

43. Nie będziemy przetwarzać Twoich danych osobowych w sposób, który prowadzi do zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji i nie będziemy ich profilować. 

44.  Twoje dane osobowe możemy udostępniać sponsorom konkursu, sponsorom nagrody lub czasopismom, 

Inspektor ochrony danych  

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz skontaktować się z 
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iod@x-kom.pl. 

 

mailto:iod@x-kom.pl
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które wskażemy – wyłącznie w celach związanych z konkursem. Możemy też udostępniać Twoje dane innym 

podmiotom zewnętrznym, ale tylko w przypadku, kiedy wskazuje na to prawo.  

45. Podajesz dane osobowe dobrowolnie, ale jeśli ich nie podasz – nie możesz uczestniczyć w konkursie ani 

otrzymać nagrody. 

46. Dane będziemy przechowywać w trakcie konkursu do momentu przedawnienia roszczeń lub do 

momentu, kiedy – zgodnie z prawem – wygaśnie obowiązek przechowywania danych osobowych. Dotyczy to 

w szczególności dokumentów, które są związane z rozliczeniami. 

47. Zabezpieczamy Twoje dane za pomocą środków technicznych i organizacyjnych, odpowiednich do 
możliwych zagrożeń oraz kategorii. W szczególności uwzględniamy ryzyko, które wynika z: 

a. przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia;  
b. utraty, modyfikacji lub nieuprawnionego ujawnienia danych;  
c. nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub przetwarza-

nych w inny sposób. 
 

Pozostałe informacje 
48. Regulamin jest dostępny w naszej siedzibie oraz na stronie: https://lp.x-kom.pl/a/pc-master-challenge/. 

49. W sprawach, których nie określa ten regulamin, obowiązuje prawo polskie. 

50. Mamy prawo zmienić regulamin w zakresie, w jakim pozwalają na to przepisy prawa. W takim wypadku 

poinformujemy o zmianach do 3 dni na naszej strony internetowej oraz stronie internetowej naszego 

partnera. Zmiany regulaminu nie będą naruszać praw nabytych już przez uczestników oraz nie będą 

pogarszać warunków konkursu. Jeśli zmienimy regulamin, każdy uczestnik będzie miał prawo, bez żadnych 

konsekwencji, zrezygnować z udziału w konkursie. 

 


