REGULAMIN PROJEKTU
„Poznajmy sie lepiej”
§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin („Regulamin Projektu”) określa zasady i warunki uczestnictwa w
projekcie pod hasłem „Poznajmy się lepiej” („Projekt”).
2. Regulamin Projektu udostępniony został w sposób umożliwiający nieodpłatne zapoznanie
się z nim przed przesłaniem Ankiety do Projektu. Projekt realizowany jest za
pośrednictwem strony internetowej dostępnej w ramach serwisu millionyou.pl („Serwis”),
pod adresem https://millionyou.pl/otwartypoznan/ankieta („Strona Projektu”).
3. Rejestracja oraz logowanie na Stronie Projektu następuje za pośrednictwem Serwisu
zgodnie z jego regulaminem dostępnym pod adresem www.millionyou.pl/regulamin.
4. Organizatorem Projektu jest EY Crowdsourcing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie przy ul. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, wpisana do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000455104, NIP 5213645781, kapitał
zakładowy 50 000, 00 zł. (dalej: ”Organizator”).
5. Uczestnikiem Projektu jest osoba, która spełnia wymagania zgodne z punktem §2 ust. 1-2
Regulaminu Projektu poniżej („Uczestnik”).
6. Udział w Projekcie jest bezpłatny oraz dobrowolny. Uczestnik ponosi jednak ewentualne
koszty związane z prawidłowym zgłoszeniem Ankiety do Projektu (np. koszty połączeń
internetowych).
7. Każdy Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z postanowieniami Regulaminu Projektu.
Wyrażenie przez Uczestnika zgody na przestrzeganie Regulaminu Projektu podczas
przesyłania wypełnionej Ankiety do Projektu równoznaczne jest z pełną i świadomą
akceptacją Regulaminu Projektu. Brak wyrażenia tej zgody równoznaczny jest z rezygnacją
z przesłania Ankiety do Projektu.
8. Projekt jest organizowany na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem
Projektu oraz obowiązującymi przepisami prawa.
9. Organizator może udostępniać na Stronie Projektu treści marketingowe zarówno
Organizatora jak i innych podmiotów w formach dozwolonych przez przepisy prawa.
10. Uczestnik świadomy jest, że sieć Internet ma publiczny charakter i udział w Projekcie może
się wiązać z zagrożeniem pozyskania i modyfikowana danych Uczestnika przez osoby
nieuprawnione, dlatego Uczestnicy powinni stosować należyte środki techniczne, które
zminimalizują te zagrożenia. W szczególności zasadne jest stosowanie przez Uczestników
programów antywirusowych. Organizator dołoży wszelkich starań aby Strona Projektu była
należycie zabezpieczona, przede wszystkim przed dostępem osób nieuprawnionych.
11. Fundatorem nagród w Projekcie jest Organizator.
§2
Prawa i obowiązki Uczestnika
1. Każdy Uczestnik ma obowiązek korzystać z Serwisu oraz Strony Projektu w sposób zgodny
z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw
osób trzecich.
2. Uczestnik zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym i
prawnym.
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3. Uczestnik zobowiązuje się do nieprzekazywania za pomocą Serwisu lub Strony Projektu
żadnych bezprawnych treści.
4. Uczestnik ma świadomość jakiej tematyki jest Serwis oraz Strona Projektu oraz jakiego
rodzaju Projekt jest na niej przeprowadzany.
5. Uczestnik jest uprawniony do korzystania z Serwisu lub Strony Projektu wyłącznie na
własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Serwisu lub
Strony Projektu w celu prowadzenia przez Uczestnika działalności, która naruszałaby
interes Organizatora.
§3
Uczestnicy Projektu
1. W Projekcie może wziąć udział osoba fizyczna, która:
1) posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w rozumieniu
art. 3 ust. 1a ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób
fizycznych, oraz
2) ukończyła 13 lat oraz posiada zdolność do czynności prawnych, z zastrzeżeniem, że
osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych, w tym osoby
niepełnoletnie, które nie ukończyły 18 roku życia mogą wziąć udział w Projekcie
wyłącznie za zgodą przedstawiciela ustawowego, której wzór dostępny jest na stronie
Projektu w zakładce „Zasady” pod przyciskiem „Pobierz paczkę”, oraz
3) wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z postanowieniami §6
Regulaminu Projektu,
2. W Projekcie nie może wziąć udziału osoba fizyczna, która:
1) nie spełnia wymagań określonych w ust. 1 powyżej,
2) jest pracownikiem, przedstawicielem Organizatora lub innego podmiotu biorącego
bezpośredni udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Projektu, osoba
współpracująca ze wskazanymi powyżej podmiotami w sposób stały na innej podstawie
niż stosunek pracy,
3) pozostaje istotnym udziałowcem któregokolwiek podmiotu, będącego klientem
audytowym podmiotu należącego do Grupy Ernst & Young lub Grupy EY Global (w
Polsce i na świecie), Dowiedz się więcej: millionyou.pl/regulacje.
4) pełni funkcję zarządczą lub nadzorczą w podmiocie, który jest klientem audytowym
podmiotu należącego do Grupy Ernst & Young lub Grupy EY Global (w Polsce i na
świecie),
5) jest członkiem rodziny osoby, o której mowa w pkt 2)-4) powyżej, tj. małżonkiem,
krewnym w linii prostej, krewnym w linii bocznej lub powinowatym do czwartego
stopnia.
3. Uczestnik Projektu niezwłocznie poinformuje Organizatora o jakiejkolwiej zmianie
dotyczącej okoliczności faktycznych, o których mowa w ust. 2 pkt 3)-5) powyżej, jeśli
zmiana ta nastąpi w okresie trwania Projektu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia Uczestnika z udziału w Projekcie w
przypadku:
1) naruszenia przez Uczestnika Regulaminu Projektu,
2) nieudzielenia przez Uczestnika odpowiedzi na którekolwiek z pytań zamieszczonych w
Ankiecie lub błędnego udzielenia odpowiedzi na pytanie nr 1.
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3) wystąpienia okoliczności uniemożliwiających udział Uczestnika w Projekcie, o których
mowa w ust. 2 pkt 3)-5) powyżej lub niepoinformowania Organizatora o wystąpieniu
bądź zmianie tych okoliczności.
5. Wykluczenie z Projektu z przyczyn wskazanych powyżej jest równoznaczne z utratą prawa
do Nagrody.
6. Nagrodzony Uczestnik („Laureat”) jest uprawniony do zrzeczenia się nagrody. W
przypadku zrzeczenia się nagrody, nagroda przepada bez prawa do dochodzenia
jakichkolwiek roszczeń od Organizatora. W takim przypadku Organizator zastrzega sobie
prawo do przyznania nagrody innemu Uczestnikowi Projektu zgodnie z §4 ust. 13
Regulaminu Projektu.
§4
Przebieg Projektu/Nagrody
1. Zadaniem Uczestnika Projektu jest wypełnienie Ankiety, zawierającej pytania dotyczące
rozwoju miasta, rewitalizacji, kultury i sportu, oceniające wiedzę Uczestnika (w przypadku
pytania nr 1) oraz ukazujące jego opinię dotyczącą powyższych tematów.
2. Ankiety można przesyłać do Organizatora wyłącznie za pośrednictwem Strony Projektu, z
zastrzeżeniem iż przesłanie Ankiety w inny sposób nie jest równoznaczne z udziałem w
Projekcie.
3. Uczestnicy mogą przesyłać wypełnione Ankiety wyłącznie do dnia 5 kwietnia 2018 roku
do godziny 16:00.
4. W przypadku przyznania nagrody Laureat wyraża zgodę na publikację swoich danych
osobowych w zakresie imienia i nazwiska oraz pseudonimu w Serwisie lub na Stronie
Projektu.
5. W Projekcie zostanie przyznanych 100 (słownie: sto) nagród w postaci podwójnych biletów
do kina Rialto („Nagroda”) o wartości 36 złotych (słownie: trzydzieści sześć złotych
00/100) oraz 80 (słownie: osiemdziesiąt) nagród w postaci pojedynczych biletów do kina
Rialto („Nagroda”) o wartości 18 złotych (słownie: osiemnaście złotych 00/100).
6. Organizator przed rozpoczęciem Projeku powoła jury Projektu („Jury”). W skład Jury
wejdą przedstawiciele Organizatora. Zadaniem Jury będzie nadzór nad prawidłowym
przebiegiem Projektu oraz wyłonienie Laureatów Projektu, w szczególności poprzez ocenę
poprawnej odpowiedzi na pytanie nr 1 zamieszczone w Ankiecie, oraz spełnienie
wymagania, o którym mowa w ust. 7 poniżej. Jury będzie odpowiedzialne w szczególności
za:
1) zapewnienie uczestnictwa w Projekcie wszystkim prawidłowo zgłoszonym
Uczestnikom;
2) zabezpieczenie zgodności wyboru Laureata z postanowieniami Regulaminu
Projektu,
3) rozpatrywanie ewentualnych reklamacji związanych z uczestnictwem i przebiegiem
Projektu.
7. Organizator przyzna Nagrody, o których mowa w ust. 5 powyżej dla Uczestników, którzy
jako pierwsi (do wyczerpania Nagród) przesłali prawidłowo wypełnione Ankiety do
Projektu, tj. odpowiedzieli na wszystkie zamieszczone w ramach Ankiety pytania oraz
prawidłowo udzielili odpowiedzi na pytanie nr 1 weryfikujące wiedzę kandydata na temat
Miasta Poznań. Pierwszych 100 uczestników otrzyma podwójne zaproszenie, kolejnych 80
osób otrzyma pojedyncze.
8. Organizator opublikuje wyniki na Stronie Projektu w zakładce „Wyniki” dnia 16 kwietnia
2018 r. Dodatkowo o przyznanej Nagrodzie Laureat zostanie poinformowany drogą
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elektroniczną, na adres poczty elektronicznej e- mail, podany podczas rejestracji w
Serwisie.
9. Nagroda nie może być wymieniona na jej równowartość pieniężną ani na inną nagrodę
rzeczową.
10. Wszelkie decyzje Jury w zakresie przyznania Nagród sa ostateczne i nie przysługuje od
nich odwołanie.
11. Nagroda zostanie przekazana na podany podczas rejestracji w Serwisie adres poczty
elektronicznej e-mail w terminie 7 dni od dnia publikacji wyników, o której mowa w ust. 8
powyżej.
12. Nagroda w Projekcie zostanie wydana Laureatowi zgodnie z obowiązującymi przepisami
podatkowymi tzn. do wartości przekazanej Nagrody Organizator doliczy nagrodę pieniężną
w wysokości 11,11% wartości wydanej Nagrody. Nagroda pieniężna nie zostanie
przekazana Laureatowi tylko zostanie przeznaczona na zryczałtowany podatek dochodowy
i uiszczona przez Organizatora na rachunek właściwego Urzędu Skarbowego Laureata, na
co niniejszym Laureat wyraża zgodę.
§5
Odpowiedzialność
Każdy Uczestnik Projektu odpowiada za naruszenie postanowień Regulaminu Projektu lub
regulaminu Serwisu w zakresie, w jakim wyraził zgodę w procesie rejestracji w Serwisie.
§6
Przetwarzanie danych osobowych
1. W celu prawidłowego i skutecznego przesłania Ankiety do Projektu Uczestnik jest
zobowiązany uzupełnić Konto w Serwisie o następujące dane osobowe niezbędne do
prawidłowego uczestnictwa w Projekcie i przeprowadzenia Projektu, tj. nazwa
użytkownika, adres e-mail, imię, nazwisko. Rezygnacja z podania tych danych osobowych
jest równoznaczna z rezygnacją z udziału w Projekcie.
2. Przesłanie Ankiety do Projektu wraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych
osobowych jest równoznaczne z udzieleniem przez Uczestnika zgody na przetwarzanie tych
danych osobowych w celu i w zakresie wskazanym w niniejszym paragrafie.
3. Organizator jest administratorem danych osobowych przekazywanych mu przez
Uczestników w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych.
4. Dopełniając obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie
danych osobowych, Organizator informuje, że:
1) pełna nazwa Organizatora brzmi EY Crowdsourcing spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością,
2) siedziba Administratora znajduje się w Warszawie przy ul. Burakowskiej 5/7, 01-066
Warszawa – powyższe dane są danymi kontaktowymi Administratora,
3) dane osobowe Uczestników zbierane są przez Organizatora w celu zapewnienia
prawidłowego przeprowadzenia Projektu, wydania Nagród, oraz prowadzenia sprawnej
komunikacji z Uczestnikami Projektu, w tym również w celu rozpatrywania
ewentualnych reklamacji związanych z przeprowadzeniem Projektu,
4) Uczestnik ma pełne prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub ma prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
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5.
6.

7.

8.
9.

5) podanie danych osobowych przez Uczestników ma charakter dobrowolny, z
zastrzeżeniem ust. 1 oraz ust. 2 powyżej.
Odbiorcą danych osobowych jest Administrator i Spółki z Grupy EY oraz ich pracownicy
i współpracownicy.
Uczestnik niniejszym upoważnia Organizatora do podpowierzenia przetwarzania danych
osobowych Zamawiającemu oraz Spółkom z Grupy EY w celu określonym w ust. 5 pkt 3)
powyżej. Pełna nazwa oraz dane teleadresowe Spółek z Grupy EY można znaleźć pod
linkiem http://www.ey.com/PL/pl/About-us/Dane-spolek.
Uczestnik wyraża zgodę na przekazanie przez Organizatora danych osobowych Uczestnika,
o których mowa w Regulaminie Projektu klientom Organizatora nie będącym osobami
fizycznymi, w szczególności Miastu Poznań z siedzibą w Poznaniu (61-841), przy pl.
Kolegiackim 17, NIP: 209-00-01-40.
Uczestnik w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych ma prawo wnieść skargę
do organu nadzorczego.
Dane osobowe zawarte w formularzu wypełnianym przez Uczestnika podczas rejestracji/po
zalogowaniu w Serwisie lub podczas przesyłania Ankiety do Projektu przetwarzane są w
niezbędnym zakresie, zgodnie z przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą o
ochronie danych osobowych.
§7
Wymagania techniczne

Warunkiem skutecznego przesłania Ankiety do Projektu jest:
1) posiadanie przez Uczestnika dostępu do Sieci Internet, z zainstalowanym
oprogramowaniem umożliwiającym przeglądanie zasobów internetowych, akceptującym
pliki typu cookies,
2) posiadanie przez Uczestnika indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail,
3) posiadanie przez Uczestnika jednej z wymienionych przeglądarek: Firefox, Google
Chrome, Internet Explorer, Safari.
4) posiadanie przez Uczestnika Konta w Serwisie.
§8
Postępowanie reklamacyjne/Odstąpienie
1. Każdy Uczestnik uprawniony jest do składania Organizatorowi reklamacji dotyczących
sposobu przeprowadzania Projektu przez Organizatora.
2. Reklamacje można przesyłać na adres:
EY Crowdsourcing sp. z o.o.
Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa,
lub składać w formie elektronicznej, przesyłając ich treść na adres e mail:
platformamillionyou@pl.ey.com
3. Składając reklamację Uczestnik proszony jest o wskazanie w jej treści nieprawidłowości,
które spowodowały jej zgłoszenie.
4. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko składającego ją Uczestnika.
5. Reklamacje rozpatrywane będą w kolejności ich wpływu do Organizatora, z zastrzeżeniem,
iż Organizator zobowiązany jest do rozpatrzenia każdej reklamacji przed upływem 30 dni
od daty jej doręczenia Organizatorowi.
6. W przypadku przesłania reklamacji drogą elektroniczną, Uczestnik może wyrazić zgodę na
otrzymanie odpowiedzi na reklamację drogą elektroniczną, na adres e-mail, z którego
reklamacja została przesłana.
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7. Przedmiotem reklamacji nie powinny być w szczególności wady, usterki lub niemożność
przesłania Ankiety do Projektu, spowodowane:
1) niespełnieniem przez Uczestnika wymagań technicznych wskazanych w § 7
Regulaminu Serwisu,
2) błędami, pomyłkami Uczestnika,
3) nieprawidłowym korzystaniem przez Uczestnika z sieci Internet/przeglądarki
internetowej/łączy telekomunikacyjnych.
8. Organizator może zwrócić się do Uczestnika z prośbą o udzielenie dodatkowych informacji,
jeśli wymaga tego prawidłowe rozpatrzenie reklamacji. W przypadku zaistnienia takiej
konieczności reklamacja Uczestnika zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od dnia
przekazania Organizatorowi dodatkowych informacji. W przypadku nie przekazania
dodatkowych informacji Organizator rozpatrzy reklamację w zakresie możliwym na
podstawie przedstawionych przez Uczestnika pierwotnych informacji.
9. Uczestnikowi przysługuje prawo odstąpienia od udziału w Projekcie (rozumianego jako
akceptacja Regulaminu Projektu) przez cały czas jego trwania, tj. do momentu ogłoszenia
wyników Projektu, zgodnie z §4 ust. 8 Regulaminu Projektu. Oświadczenie o odstąpieniu
może zostać przesłane zgodnie z ust. 2 powyżej.
10. Organizator niezwłocznie prześle Uczestnikowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o
odstąpieniu. W przypadku złożenia przedmiotowego oświadczenia drogą elektroniczną,
potwierdzenie jego otrzymania zostanie przesłane na adres poczty elektronicznej e-mail
Uczestnika, z którego przesłał on oświadczenie o odstąpieniu.
§9
Postanowienia końcowe
1. Organizator uprawniony jest do zmiany Regulaminu Projektu wyłącznie z ważnych
przyczyn, tj. zmian w obowiązującym prawie, awarii Serwisu lub Strony Projektu oraz siły
wyższej rozumianej jako sytuacja niemożliwa do przewidzenia oraz niezależna od
Organizatora, której Organizator nie miał możliwości skutecznie zapobiec. Zmiana
Regulaminu Projektu poprzedzona będzie poinformowaniem Uczestników o fakcie jej
dokonania, jej zakresie oraz dniu wejścia w życie, oraz prośbą o ponowną akceptację nowej
treści Regulaminu Projektu.
2. Uczestnicy mają możliwość pozyskania, odtwarzania i utrwalania treści Regulaminu
Projektu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym się posługują. Regulamin
Projektu
można
pobrać
w
formie
pliku
PDF:
https://millionyou.pl/assets/projects/ankieta/terms/regulamin.pdf
W
sprawach
nieuregulowanych w Regulaminie Projektu mają zastosowanie przepisy ustawy Kodeks
Cywilny w zakresie w jakim regulują one przyrzeczenie publiczne, tj. art. 919 – 921.
3. Regulamin Projektu opublikowany został w dniu 05 lutego 2018 roku.
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