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REGULAMIN ANKIETY  „SJSI - co o nas sądzisz?”  

zwany dalej „Regulaminem” 

 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 

2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 1. z późn. 

zm.) i określa warunki przeprowadzenia Ankiety „SJSI - co o nas sądzisz?” zwanej 

w dalszej części „Ankietą”. 

2. Organizatorem Ankiety jest Stowarzyszenie Jakości Systemów Informatycznych 

z siedzibą w Warszawie (00-680) przy ul. Poznańskiej 16, lok. 4, wpisane do rejestru 

stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych 

zakładów opieki zdrowotnej prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 

w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS 0000175199, posiadające numer NIP: 5272426649 oraz numer REGON: 

015596805, zwane w dalszej części „Organizatorem”. 

3. Udział w Ankiecie mogą wziąć wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną 

zdolność do czynności prawnych, zamieszkujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, 

osoby biorące udział w Ankiecie zwane będą w dalszej części „Uczestnikami”. 

4. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Ankiecie i pozostaje wiążący dla 

Uczestników oraz Organizatora.  

 

§ 2 

UDZIAŁ W ANKIECIE 

1. Ankieta organizowana jest wyłącznie w sieci Internet, tj. na stronie internetowej 

funkcjonującej pod adresem: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZPQiGPsPB86Xu-

7YSi_tUItikvRwuXzrxjM8wmaR5rZE5Xw/viewform .  

2. Ankieta trwać będzie przez czas określony od dnia 15.04.2021 do dnia 30.04.2021. 

3. Udział w Ankiecie polega na udzieleniu przez każdego Uczestnika odpowiedzi na 19 

pytań dotyczących działalności Stowarzyszenia Jakości Systemów Informatycznych. 

4. Każda osoba fizyczna może wziąć udział w ankiecie tylko jeden raz. System 

odpowiadający za przeprowadzenie ankiety uniemożliwia wypełnienie dwóch lub 

większej ilości Ankiet z jednego urządzenia końcowego posiadającego dostęp do sieci 

Internet. 

5. Po zakończeniu Ankiety każdy Uczestnik będzie miał możliwość pozostawienia swoich 

danych osobowych w zakresie adresu e-mail, w celu wzięcia udziału w przyznaniu 

nagród.  

6. Zarówno udział w Ankiecie jak i pozostawienie swoich danych osobowych jest 

całkowicie dobrowolne i bezpłatne. Organizator wskazuje, że istnieje możliwość wzięcia 

udziału w Ankiecie bez konieczności podawania swoich danych osobowych, w takim 

jednak wypadku osoba ankietowana nie weźmie udziału w przyznawaniu nagród. 

7. Prawidłowe uruchomienie i wypełnienie z Ankiety możliwe jest na urządzeniu 

końcowym (smartfon, komputer osobisty, tablet etc.)  pod warunkiem spełnienia przez  

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZPQiGPsPB86Xu-7YSi_tUItikvRwuXzrxjM8wmaR5rZE5Xw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZPQiGPsPB86Xu-7YSi_tUItikvRwuXzrxjM8wmaR5rZE5Xw/viewform
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to urządzenie następujących minimalnych wymagań technicznych takich jak: 

- dostęp do sieci Internet, 

- zainstalowana przeglądarka internetowa np. Chrome umożliwiająca otwieranie 

i przeglądanie stron internetowych, 

- włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript, Java oraz cookies. 

8. Uczestnik nie może podejmować jakiejkolwiek aktywności, która  mogłaby 

spowodować nieprawidłowe działanie systemu obsługującego Ankietę. Zakazane jest 

dostarczanie przez Uczestnika treści o charakterze bezprawnym. 

 

§ 3 

ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD 

1. Organizator przewidział dla Uczestników Ankiety, 7 nagród rzeczowych. Lista nagród 

rzeczowych stanowi Załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu. 

2. Nagrody rzeczowe zostaną rozlosowane wśród Uczestników, którzy prawidłowo 

wypełnią Ankietę oraz pozostawią swój adres e-mail. Losowanie nagród nastąpi w dniu  

04.05.2021 r.  

3. Organizator prześle na podany przez Uczestnika adres e-mail informację o przyznaniu 

mu nagrody rzeczowej. 

4. Wszystkie nagrody rzeczowe zostaną przesłane za pośrednictwem paczki pocztowej 

lub przesyłki kurierskiej na adres Uczestnika Ankiety wskazany po rozwiązaniu Ankiety.   

 

§ 4 

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

1. Każdy Uczestnik uprawniony jest do zgłoszenia Organizatorowi reklamacji co do 

przebiegu Ankiety. Wszystkie reklamacje powinny być zgłoszone w formie pisemnej 

na adres Organizatora.  

2. Uczestnik uprawniony jest do wniesienia reklamacji nie później niż 14 dni od dnia 

zakończenia Ankiety. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data 

nadania przesyłki zawierającej reklamację. 

3. Reklamacje wniesione z naruszeniem terminu wskazanego w ust. 2 nie będą 

rozpoznawane. 

4. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.  

5. Uczestnik, który wniósł reklamacje zostanie pisemnie poinformowany o sposobie jej 

załatwienia. Stanowisko Organizatora zawarte w odpowiedzi na reklamacje jest 

stanowiskiem ostatecznym. 

 

§ 5  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Prawem właściwym dla realizacji postanowień niniejszego regulaminu jest prawo 

Polskie. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania 

Ankiety, jeśli jest to niezbędne dla prawidłowego i zgodnego z prawem 

przeprowadzenia Ankiety. W takim przypadku Organizator niezwłocznie poinformuje 

Uczestników o treści zmian Regulaminu i terminie ich wprowadzenia, tak aby każdy 

Uczestnik miał możliwość zapoznania się z nowymi postanowieniami Regulaminu  
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i podjęcia decyzji, co do uczestnictwa w niniejszej Ankiecie lub odstąpienia od udziału 

w niej. 

3. Przystąpienie do Ankiety jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień 

niniejszego Regulaminu. 

4. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przez Organizatora zgodnie 

z powszechnie obowiązującymi przepisami, w tym 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 oraz 

ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Szczegółowe informacje 

dot. przetwarzania danych osobowych Uczestników zawarte zostały w Załączniku nr 

2 do niniejszego Regulaminu. 

5. Niniejszy Regulamin został udostępniony w siedzibie Organizatora oraz na jego stronie 

internetowej pod adresem https://sjsi.org/regulamin-ankiety-sjsi-co-o-nas-sadzisz/  

do dnia zakończenia Ankiety. 

 

 

  

https://sjsi.org/regulamin-ankiety-sjsi-co-o-nas-sadzisz/
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Załącznik nr 1 do Regulaminu 

LISTA NAGRÓD 

 

1. 1x Voucher - poziom podstawowy ISTQB® lub IREB® 

 

2. 1x Voucher – ISTQB®  poziom zaawansowany lub specialist  

 

3. Analityk systemów - Przygotowanie do egzaminu z inżynierii wymagań 

K.Zmitrowicz 

 

 

4. 2x Testowanie oprogramowiania w praktyce - studium przypadków A.Roman, 

K.Zmitrowicz 

 

5. Inżynieria Wymagań - Studium przypadków A.Roman, K.Zmitrowicz 

 

 

6. Testowanie i jakość oprogramowania : modele, techniki, narzędzia. A.Roman 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

 

Kto jest administratorem danych osobowych ? 

 

Administratorem danych osobowych Uczestników jest  Stowarzyszenie Jakości Systemów 

Informatycznych z siedzibą w Warszawie (00-680) przy ul. Poznańskiej 16, lok. 4, wpisane 

do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji 

i publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. 

Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS 0000175199, posiadające numer NIP: 5272426649 oraz numer REGON: 

015596805. 

 

 

Jakie są cele przetwarzania danych osobowych ? 

 

Celem, dla których Administrator przetwarza dane osobowe jest: 

1. Przeprowadzenie Ankiety dostępnej na stronie internetowej 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZPQiGPsPB86Xu-

7YSi_tUItikvRwuXzrxjM8wmaR5rZE5Xw/viewform 

2. Dostarczenie nagród przewidzianych dla Uczestników Ankiety, 

 

 

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych? 

 

1. Dla przeprowadzenia Ankiety i zrealizowania obowiązków Organizatora związanych 

z wysyłką nagród podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit b 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 

zezwalający na przetwarzanie danych gdy jest to niezbędne dla wykonania łączącej 

strony umowy.  

2. Dla ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami podstawę przetwarzania 

stanowi art. 6 ust. 1 lit. f 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 zezwalający na przetwarzanie danych gdy służy 

to realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. 

 

 

Komu mogą zostać przekazane dane osobowe? 

 

Administrator może przekazywać dane osobowe Uczestników Ankiety następującym 

kategoriom podmiotów: 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZPQiGPsPB86Xu-7YSi_tUItikvRwuXzrxjM8wmaR5rZE5Xw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZPQiGPsPB86Xu-7YSi_tUItikvRwuXzrxjM8wmaR5rZE5Xw/viewform
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1. Podmiotom zewnętrznym świadczącym usługi dla Administratora, w szczególności 

obsługę serwerów Administratora, podmiotom prowadzącym usługi rachunkowe, 

kancelariom prawnym. 

2. Podmiotom zewnętrznym odpowiedzialnym za wysyłkę nagród przewidzianych dla 

osób uczestniczących w Ankiecie. 

 

 

Jak długo dane osobowe będą przetwarzane? 

 

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 6 lat od momentu zakończenia Ankiety. 

 

 

Jakie są prawa Uczestników Ankiety w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych? 

 

Każdy Uczestnik Ankiety ma prawo dostępu do danych osobowych ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto, każdy Uczestnik Ankiety ma prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Dostęp do 

danych możliwy jest w siedzibie Administratora. Ponadto, Administrator udostępnia adres 

e-mail: kontakt@sjsi.org za pomocą którego można kontaktować się w sprawie danych 

osobowych. 

 

 

Czy istnieje możliwość wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych? 

 

Tak, każdy Uczestnik Ankiety ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym 

jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych , ul. Stawki 2 00-193 Warszawa. 

 

 

Czy Administrator będzie przekazywał dane osobowe poza obszar EOG? 

 

Administrator nie będzie przekazywać danych osobowych Uczestników Ankiety poza obszar 

EOG. 

 

 

Czy podanie danych osobowych jest wymogiem umownym lub ustawowym? 

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest ono niezbędne jeżeli Uczestnik 

Ankiety chce wziąć udział w losowaniu nagród rzeczowych. 

 

 

Czy podejmowane są zautomatyzowane decyzje na podstawie danych 

osobowych, w tym profilowanie? 

 

Nie. Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych 

osobowych, w tym nie dokonuje profilowania. 
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Załącznik nr 3 do Regulaminu 

 

INFORMACJA  O SZCZEGÓLNYCH ZAGROŻENIACH ZWIĄZANYCH 

Z KORZYSTANIEM Z USŁUGI ŚWIADCZONEJ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 

Organizator mając na uwadze konieczność wykonania obowiązku określonego 

w art. 6 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia z dnia 18 lipca 2002 r. 

(Dz.U. Nr 144, poz. 1204 1. z późn. zm.) niniejszym informuje o szczególnych 

zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną. 

 

Zagrożenia, o których mowa w niniejszym dokumencie są zagrożeniami potencjalnymi, 

a Organizator dokłada wszelkiej staranności w celu zapewnienia możliwie maksymalnego 

bezpieczeństwa Uczestników. Do najważniejszych zagrożeń związanych z korzystaniem 

z usług świadczonych drogą elektroniczną należy zaliczyć możliwość uzyskania przez osoby 

nieuprawnione dostępu do danych przekazywanych przez sieć Internet lub 

przechowywanych na urządzeniach podłączonych do sieci Internet. Ewentualna ingerencja 

w w/w dane może powodować, w szczególności ich utracenie lub niepożądaną zmianę. 

 

Istotnym zagrożeniem każdej osoby używającej sieci Internet jest możliwość 

zainfekowania systemu lub urządzenia podłączonego do sieci Internet przez złośliwe 

oprogramowanie takie jaki wirusy, robaki, trojany oraz programy szpiegujące. 

Do podstawowych zagrożeń należy także SPAM tj. niepożądane i niezamówione 

wiadomości elektroniczne (np. e-mail) rozsyłane jednocześnie do znacznej liczby 

odbiorców. 

 

W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia w/w zagrożeń zalecamy używanie programów 

antywirusowych renomowanych producentów takiego oprogramowania, a także ich bieżącą 

aktualizację. Włączenie zapory sieciowej tzw. firewall, regularne skanowanie urządzeń 

podłączonych do sieci Internet, a także uważną lekturę wszelkich umów licencyjnych, 

regulaminów etc. 

 

Organizator zgodnie z art. 6 pkt 2) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług 

drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), informuje, iż funkcja 

i cel oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści Usługi, wprowadzanych 

przez Organizatora od systemu teleinformatycznego, którym posługuje się użytkownik sieci 

Internet odwiedzający stronę organizatora określone zostały w dokumencie Polityce 

Prywatności dostępnej na stronie https://sjsi.org/polityka-prywatnosci/  

 

https://sjsi.org/polityka-prywatnosci/

