
REGULAMIN CASTINGU
DO KONKURSU POD NAZWĄ „PROGRAMISTA 100K”

14.04.2023

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady udziału w castingu („Casting”)
mającego na celu wyłonienie uczestników konkursu pod nazwą „Programista 100K”
(„Konkurs”). Regulamin określa również zasady wyłonienia jednego uczestnika
Konkursu na zasadzie „dzikiej karty” przyznanej przez Organizatora („Dzika Karta”)
Regulamin nie reguluje zasad przeprowadzenia Konkursu (zasady przeprowadzenia
Konkursu reguluje odrębny regulamin Konkursu).

1.2. Konkurs oraz Casting są organizowane przez Just Join IT spółkę z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, Alei Grunwaldzkiej 472F, 80-309 Gdańsk,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd
Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem KRS: 0000774695, NIP: 5842781957, REGON:
382708421(„Organizator”). Wyłącznym podmiotem odpowiedzialnym za
przeprowadzenie Castingu oraz wyłonienia uczestnika na zasadzie Dzikiej Karty jest
Organizator. Producentem Konkursu jest Studi spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mińska 25 budynek 50, 03-808
Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS
0000627346, NIP: 1132913761, REGON: 364944443, o kapitale zakładowym w
wysokości 12 400 zł („Producent”).

1.3. Casting będzie organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od
02.08.2022 r. do 01.09.2022 r. („Okres Castingu”), a jego uczestnikiem może być
osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych oraz spełniająca wszystkie postanowienia i warunki wynikające
z Regulaminu („Uczestnik”). Okres Castingu może być przez Organizatora
wydłużony, niemniej w takiej sytuacji, Organizator przed upływem Okresu Castingu
poda informację o przedłużeniu trwania Okresu Castingu podając jednocześnie
nową datę jego zakończenia. Informacja o wydłużonym Okresie Castingu powinna
być udostępniona przez Organizatora w tym samym miejscu, w którym została
udostępniona informacja o przeprowadzeniu Castingu.

1.4. W Castingu oraz w procedurze Dzikiej Karty nie mogą brać udziału obecni lub byli
pracownicy i współpracownicy Organizatora lub Producenta, spółek powiązanych, w
rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych, z Organizatorem, a także osoby
bezpośrednio związane z organizowaniem i przebiegiem Castingu i Konkursu oraz
członkowie rodzin lub partnerzy ww. osób jak również osoby w stosunku do których
toczy się jakiekolwiek postępowanie karne.



1.5. Przystąpienie do Castingu przez Uczestnika następuje poprzez wypełnienie oraz
przesłanie odpowiednio wypełnionego formularza zgłoszeniowego na stronie
Organizatora www.justjoin.it/programista100k zgodnie z pkt 2 Regulaminu i jest
równoznaczne z akceptacją Regulaminu oraz zapoznaniem się z klauzulą
informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych zawartą w treści
Regulaminu.

1.6. Każdy Uczestnik powinien być specjalistą z zakresu IT.

2. Formularz castingowy

2.1. Aby wziąć udział w Catsingu należy spełnić warunki dotyczące Uczestnika,
zaakceptować Regulamin, przesłać w Okresie Castingu wypełniony formularz,
dołączając do niego materiał audiowizualny o czasie nie dłuższym niż 30 sekund, w
którym Uczestnik zaprezentuje swoją osobę odpowiadając na pytanie: „dlaczego
chcesz zostać programistą 100k?” („Zgłoszenie”). Oficjalny formularz zostanie
opublikowany przez Organizatora na stronie
Organizatorawww.justjoin.it/programista100k. Każdy z Uczestników zobowiązany
jest zapewnić we własnym zakresie udział jednej osoby towarzyszącej, która w razie
wyboru Uczestnika do Konkursu – stworzy z nim dwuosobową drużynę („Osoba
Towarzysząca”). Osoba Towarzysząca musi spełniać wymogi dotyczące Uczestnika
wskazane w pkt. 1. Zgłoszenia niezawierające wizerunku Uczestnika, niezawierające
odpowiedzi na pytanie, o którym mowa w niniejszym punkcie, niezawierające
zapewnienia udziału Osoby Towarzyszącej lub zawierające nieprawidłowo
wypełniony formularz nie będą rozpatrywane przez Organizatora.

2.2. Uczestnik może przesłać w ramach Castingu wyłącznie jedno Zgłoszenie.
Jakiekolwiek uzupełnienia Zgłoszenia nadesłane przez Uczestnika nie będą
rozpatrywane, chyba że Organizator postanowi inaczej.

2.3. Kryteriami oceny Uczestnika będą w szczególności: udzielenie najciekawszych,
najbardziej oryginalnych odpowiedzi na pytanie „dlaczego chcesz zostać programistą
100k?”, interesująca osobowość, poczucie humoru Uczestnika oraz ocena
umiejętności prezentacji Uczestnika przed kamerą.

2.4. Szczegółowe prawa i obowiązki Uczestnika (oraz Osoby Towarzyszącej Uczestnika)
zakwalifikowanego do udziału w Konkursie, w związku z utrwaleniem oraz
eksploatacją przebiegu Konkursu przez Organizatora zostaną uregulowane w
odrębnych umowach zawartych pomiędzy Uczestnikiem (oraz Osobą Towarzyszącą
Uczestnika) a Organizatorem przed rozpoczęciem etapu Konkursowego.

3. Rozstrzygnięcie Castingu



3.1. Nad prawidłowym przebiegiem Castingu nadzór sprawuje komisja konkursowa,
składająca się z osób fizycznych powołanych przez Organizatora w celu weryfikacji
oraz dokonania oceny Zgłoszeń („Komisja”).

3.2. Komisja w terminie 30 dni od zakończenia Okresu Castingu, dokona weryfikacji oraz
oceny Zgłoszeń oraz wybierze maksymalnie 20 (dwadzieścia) osób, których
Zgłoszenie były najbardziej interesujące kreatywne i humorystyczne, z
uwzględnieniem kryteriów, o których mowa w pkt. 2.3. („Laureaci:”).

3.3. Komisja wyboru dokonuje w sposób uznaniowy, na podstawie kryteriów określonych
w pkt. 2.3 Regulaminu. Komisja rozstrzyga wszelkie spory lub wątpliwości powstałe
w trakcie Castingu na podstawie niniejszego Regulaminem. Rozstrzygnięcia Komisji
są ostateczne i wiążą Uczestników.

3.4. Przedstawiciel Organizatora poinformuje Uczestnika o zakwalifikowaniu do Konkursu
telefonicznie lub mailowo oraz ustali z Uczestnikiem termin nagrań Konkursu z
udziałem Uczestnika (oraz Osoby Towarzyszącej), proponując termin zgodny z
harmonogramem nagrań Konkursu prowadzonym przez Organizatora. W przypadku,
w którym w wyniku szczególnych okoliczności niezależnych od Uczestnika,
Uczestnik nie może stawić się na proponowany termin nagrań, przedstawiciel
Organizatora może zaproponować inny termin. Jeżeli Uczestnik nie może stawić się
na żaden z proponowanych terminów, jego zgłoszenie jest wycofane z konkursu.

3.5. Warunkiem przystąpienia Uczestnika do udziału w Konkursie jest zaakceptowanie
przez Uczestnika oraz Osobę Towarzyszącą regulaminu Konkursu oraz zawarcie
przez Uczestnika i Osobę Towarzyszącą umowy, o której mowa w pkt. 2.4.
Regulaminu.

3.6. W przypadku braku nawiązania kontaktu z Laureatem w terminie 2 dni od
poinformowania go mailowo o zakwalifikowaniu się do Konkursu lub pomimo
podjęcia trzech nieudanych prób nawiązania kontaktu telefonicznego z Laureatem,
Laureat nie nabywa praw do udziału w Konkursie, a jego udział w Castingu zostaje
zakończony.

3.7. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji wieku lub tożsamości Laureata
oraz jego Osoby Towarzyszącej. W takiej sytuacji Laureat lub Osoba Towarzysząca
na żądanie Organizatora zobowiązani są przedstawić Organizatorowi do wglądu
odpowiedni ważny dokument tożsamości zawierający datę urodzenia.

4. Procedura Dzikiej Karty

4.1. Organizator jest uprawniony do przyznania jednej Dzikiej Karty, która zapewnia
jednemu uczestnikowi udział w Konkursie bez konieczności brania udziału w
Castingu.



4.2. W procedurze zdobycia Dzikiej Karty udział mogą brać również osoby małoletnie
powyżej 16 roku życia, pod warunkiem otrzymania zgody na udział takiego
małoletniego w Konkursie przez jego opiekuna ustawowego.

4.3. Organizator przeprowadzi procedurę Dzikiej Karty w wybranym przez siebie miejscu
oraz czasie. Procedura będzie polegała na udziale w jednym z czterech quizów
konkursowych, które Organizator przeprowadzi za pomocą platformy kahoot (lub
innej platformy). Osoba, która zdobędzie największą liczbę punktów w quizie,
otrzymuje Dziką Kartę i ma zagwarantowany udział w Konkursie pod warunkiem
spełnienia wymagań określonych w Regulaminie („Laureat DK”). Organizator
zastrzega sobie prawo do zmiany procedury wyłonienia Laureata DK na każdym
etapie Castingu.

4.4. Laureat DK zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie udział jednej osoby
towarzyszącej, która stworzy z nim dwuosobową drużynę („Osoba Towarzysząca
DK”). Osoba Towarzysząca DK musi spełniać wymogi dotyczące Osoby
Towarzyszącej wskazane w Regulaminie.

4.5. Postanowienia dotyczące Uczestnika stosuje się do Laureata DK odpowiednio, z
wyłączeniem zasad dotyczących przeprowadzenia oraz rozwiązania Castingu, tj.
wymieninych w pkt 2 oraz pkt 3.1-3.3. Regulaminu.

5. Dyskwalifikacja

5.1. Organizator ma prawo zdyskwalifikować Uczestnika na dowolnym etapie Castingu w
przypadku:

a. nieprzestrzegania zasad określonych w Regulaminie,

b. nieprawidłowego wypełnienia Zgłoszenia, w szczególności w zakresie
materiału audiowizualnego,

c. braku zapewnienia Osoby Towarzyszącej (Uczestnik może być
zdyskwalifikowany również w przypadku braku stawienia się Osoby
Towarzyszącej w dniu nagrań Konkursu),

d. nieprzedstawienia, na żądanie Organizatora, ważnego dokumentu
tożsamości, o którym mowa w pkt 3.7,

e. złamania zasad poufności obowiązujących Uczestnika,

f. stwierdzenia nieprawdy w oświadczeniach przedłożonych Organizatorowi w
Zgłoszeniu i w trakcie Castingu.

5.2. W przypadku zdyskwalifikowania danego Uczestnika jego Zgłoszenie nie będzie
rozpatrywane. W przypadku zdyskwalifikowania Laureata, Laureat traci prawo do
udziału w Konkursie, a Komisja wybiera kolejnego Laureata, który otrzymał kolejną
najwyższą ocenę w zakresie spełnienia kryteriów wyboru do Konkursu.



6. Postępowanie reklamacyjne

6.1. Reklamacje co do przebiegu Castingu mogą być zgłaszane pisemnie na adres
Organizatora wskazany w punkcie 1.1. niniejszego Regulaminu w terminie 14 dni od
dnia rozstrzygnięcia Castingu (decyduje data stempla pocztowego – dzień wysłania
reklamacji na powyższy adres).

6.2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

6.3. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom.

6.4. Pisemna reklamacja powinna być wysłana z dopiskiem „Casting Programista 100k” i
zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i
wskazanie przyczyny reklamacji oraz żądanie Uczestnika.

6.5. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 30 dni od dnia
doręczenia reklamacji Organizatorowi. Uczestnik zostanie poinformowany o
rozstrzygnięciu Organizatora listem poleconym wysłanym na adres podany w
reklamacji w terminie 7 dni od daty jej rozpatrzenia.

7. Prywatność i dane osobowe

7.1. Na podstawie art. 13 Rozporządzenia 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
(dalej „RODO”) Organizator przekazuje Uczestnikom następujące informacje oraz
oświadcza, iż przetwarzanie danych osobowych będzie odbywało się zgodnie z
następującymi zasadami:

a. Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Just Join IT sp. z o.o. z
siedzibą w Gdańsku, ul. Lęborska 38 lok. 1.44, 80-386 Gdańsk, wpisaną do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy
Gdańsk Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem KRS: 0000774695, NIP: 5842781957, REGON:
38270842. Dane osobowe Uczestników będą udostępniane Producentowi, tj.
Studi sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-808), przy ul. Mińskiej 25, wpisana
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000627346,
NIP: 1132913761;

b. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych Uczestnik może
skontaktować się z Organizatorem w formie elektronicznej pod adresem e-mail:



programista100k@justjoin.it lub w formie pisemnej pod adresem: ul. Lęborska
38 lok. 1.44, 80-386 Gdańsk;

c. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu przeprowadzenia
Castingu, a podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestnika jest
umowa, do której zawarcia dochodzi poprzez akceptację Regulaminu w ramach
Zgłoszenia.

d. Dane osobowe Uczestników będą przekazywane osobom upoważnionym przez
Organizatora – pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do
danych, aby wykonywać swoje obowiązki, a podmiotom przetwarzającym,
którym Organizator zleca czynności wymagające przetwarzania danych
(Producentowi);

e. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora najpóźniej
do chwili zakończenia Castingu, nie dłużej jednak niż przez okres do 12
miesięcy od momentu dokonania Zgłoszenia. Uczestnik może wycofać
Zgłoszenie w każdym momencie. W tym celu Uczestnik musi przesłać
informację o wycofaniu zgłoszenia na adres: programista100k@justjoin.it Dane
osobowe Uczestników, z którymi zostaną podpisane umowy, o których mowa w
pkt 2.4. Regulaminu będą przetwarzane w celach, zakresie i czasie
wynikających z tych umów, w tym do czasu przedawnienia roszczeń
Organizatora i Uczestników związanych z organizacją Castingu i Konkursu, a
ponadto przez okres niezbędny do realizacji zobowiązań podatkowych
Organizatora w związku z wydaniem nagród;

f. Uczestnikowi przysługuje prawo: dostępu do treści swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia
danych;

g. W przypadku naruszenia przepisów dotyczących przetwarzania danych
osobowych, Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

h. Dane osobowe Uczestników nie będą podlegały profilowaniu;
i. Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu uczestnictwa w Castingu i

jego przeprowadzenia.

8. Poufność

8.1. Uczestnik nie może ujawniać osobom trzecim, w szczególności mediom, bez
uprzedniej pisemnej zgody Organizatora, jakichkolwiek danych lub informacji
uzyskanych w związku z udziałem w Castingu w tym w szczególności informacji
technicznych, technologicznych, handlowych, organizacyjnych, personalnych, a
także pomysłów i koncepcji dotyczących Konkursu, jego promocji, jak również
informacji o przebiegu poszczególnych etapów Castingu i Konkursu oraz informacji o
innych Uczestnikach.



8.2. Jeżeli ujawnienie przez Uczestnika danych lub informacji, o których mowa w punkcie
poprzedzającym, spowoduje powstanie szkody u Organizatora - Organizator ma
prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

9. Postanowienia końcowe

9.1. Wszelkie informacje o Castingu zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i
reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy. Kompletną informację o zasadach
przeprowadzenia Castingu zawiera niniejszy Regulamin.

9.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie lub utrudniony
dostęp do formularza Zgłoszeniowego z przyczyn od niego niezależnych,
pozostających poza kontrolą Organizatora, w szczególności będący wynikiem siły
wyższej.

9.3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za połączenia internetowe, w
szczególności za przerwanie, zawieszenie lub zniekształcenie takiego połączenia
mogących spowodować stratę lub zniszczenie Zgłoszenia.

9.4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie
obowiązujące przepisy prawa polskiego.

9.5. Wszelkie spory wynikłe z wykonania zobowiązań związanych z niniejszym
Konkursem będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby
Organizatora.

9.6. Regulamin wchodzi w życie w dniu Okresu Castingu.


