REGULAMIN
KONKURSU NAUKOWEGO „Bezpieczeństwo. Cenimy informacje.”

§1
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem niniejszego konkursu naukowego (dalej: „Konkurs”) jest PGNiG
TERMIKA Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie, ul. Modlińska 15, 03-216
Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000025667, NIP 5250000630, o kapitale zakładowym
w wysokości 1.740.324.950 zł wpłaconym w całości („PGNiG TERMIKA”).
2. Fundatorem nagród jest PGNiG TERMIKA SA.
3. Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Konkurs organizowany jest na postawie niniejszego Regulaminu.
§2
Cele i przedmiot Konkursu
1. Głównym celem Konkursu naukowego „Bezpieczeństwo. Cenimy informacje.” jest
podniesienie poziomu wiedzy uczestników w zakresie bezpieczeństwa poprzez
propagowanie wśród nich dobrych praktyk, zachęcanie do samokształcenia w szeroko
rozumianym obszarze bezpieczeństwa oraz sprawdzanie ich wiedzy o bezpiecznym
przetwarzaniu informacji.
2. Dodatkowo Konkurs ma na celu:
a) szerzenie wiedzy w tematyce bezpieczeństwa w ujęciu międzynarodowych
standardów - wymagań norm ISO 27001 (Bezpieczeństwo informacji), ISO 22301
(Ciągłość działania) oraz obowiązujących wymagań prawnych (zapisów ustaw o
krajowym systemie cyberbezpieczeństwa i ochronie danych osobowych),
b) sprawdzenie praktycznej wiedzy uczestników z obszaru bezpieczeństwa
fizycznego i teleinformatycznego oraz podstaw zagadnień związanych z ciągłością
działania,
3. Przedmiotem Konkursu są quizy (pytania i pisemne wypowiedzi) sprawdzające wiedzę
uczestników.

§3
Zasady udziału w Konkursie
1. Konkurs skierowany jest do nieograniczonego kręgu osób posiadających zdolność do
dokonywania czynności prawnych, m.in. do pracowników PGNiG TERMIKA, ich rodzin,
osób współpracujących (w tym pracowników wykonawców i ich podwykonawców) z
PGNiG TERMIKA, przy czym uczestnikami mogą być wyłącznie osoby, które posiadają
pełną zdolność do czynności prawnych.
2. Konkurs ogłaszany będzie za pośrednictwem Intranetu PGNiG TERMIKA, oficjalnej
strony internetowej, w biuletynie „Ciepłoteka” oraz poprzez plakaty informacyjne w
cyklu dwumiesięcznym (edycje), począwszy od grudnia 2021 r.
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3. W każdorazowej edycji Konkursu uczestnik może przesłać odpowiedzi tylko raz.
Kolejne odpowiedzi przesłane przez tego samego uczestnika nie będą uwzględniane.
Przesłanie odpowiedzi przez uczestnika konkursu jest równoważne z jego
oświadczeniem, że odpowiedzi zostały przez niego przygotowane samodzielnie (nie
dopuszcza się prac zbiorowych). Do udziału w konkursie nie można przesyłać
odpowiedzi adaptowanych (kopiowanych, wzorowanych).
4. Nadesłanie zgłoszenia wymaga podania imienia i nazwiska uczestnika oraz adresu
poczty elektronicznej. Uczestnicy Konkursu przesyłając odpowiedzi na pytania
konkursowe mają świadomość, że udział w Konkursie wiąże się z podaniem ww.
danych osobowych.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania
uniemożliwi udział w Konkursie.
6. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celach
związanych z postępowaniem konkursowym, rozliczeniem nagród oraz publikacją
informacji o zwycięzcach. Wzór zgód na przetwarzanie danych osobowych stanowi
Załącznik nr 1 do Regulaminu.
7. W przypadku pracowników PGNiG TERMIKA SA odpowiedzi konkursowe oraz
klauzule, o których mowa w ust. 10 poniżej należy przesyłać ze służbowej skrzynki email na adres szbi@termika.pgnig.pl w terminie 14 dni od daty ogłoszenia danej edycji
Konkursu. Wyłącznie komplet nadmienionych informacji będzie traktowany jako
prawidłowe zgłoszenie konkursowe.
8. Z uwagi na brak możliwości potwierdzenia danych osobowych, o których mowa w ust.
5 oraz oryginalności zgłoszenia do konkursu w przypadku osób niebędących
pracownikami PGNiG TERMIKA SA, zgłoszenie drogą elektroniczną (wiadomość email) będzie wymagało złożenia na dokumentach podpisu kwalifikowanego.
9. W przypadku braku posiadania podpisu kwalifikowanego, uczestnicy niebędący
pracownikami Spółki, mogą dokonywać zgłoszeń konkursowych również drogą
pocztową na adres ul. Modlińska 15 03-216 Warszawa, z dopiskiem: Departament
Bezpieczeństwa – Konkurs „Bezpieczeństwo. Cenimy Informacje”. Do przesłanego
drogą pocztową zgłoszenia załączyć należy oryginały podpisanych własnoręcznie i
wymaganych w niniejszym Regulaminie dokumentów. O ważności zgłoszenia
decydować będzie data wpływu zgłoszenia do Organizatora.
10. Przesyłając odpowiedzi uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na podanie do
wiadomości (tj. kanałami komunikacji i środkami przekazu należącymi do Spółki)
imienia i nazwiska w związku z wygraną w Konkursie oraz umieszczenia tej informacji
w Intranecie PGNiG TERMIKA i publikacji w biuletynie „Ciepłoteka” wydawanym przez
PGNiG TERMIKA.
11. Przesyłając odpowiedzi uczestnicy Konkursu są zobowiązani do podpisania
dokumentów „Klauzula informacyjna” oraz „Klauzula zgody”, pod rygorem nieważności
zgłoszenia, które stanowią załącznik do niniejszego Regulaminu.
12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia do Konkursu, które nie dotarły
do niego z przyczyn od niego niezależnych, m.in. wskutek awarii łączy internetowych,
poczty czy systemu uczestnika.
13. Z chwilą dostarczenia pracy konkursowej uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne
przekazanie niewyłącznych praw autorskich do swojej pracy, a Organizator nabywa
prawa do przetwarzania i publikacji prac konkursowych.
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§4
Komisja konkursowa
1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności
w celu zweryfikowania prawidłowości odpowiedzi oraz dokonania ich oceny,
Organizator powołał Komisję konkursową w pięcioosobowym składzie.
2. W skład Komisji konkursowej wchodzą:
a) Przewodniczący – Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa PGNiG TERMIKA SA,
b) Członkowie: Sekretarz Komisji konkursowej – Pełnomocnik ds. Systemu
Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji PGNiG TERMIKA SA, Kierownik
Wydziału Informatyki PGNiG TERMIKA SA, Kierownik Wydziału Bezpieczeństwa
Teleinformatycznego PGNiG TERMIKA SA, Specjalista ds. bezpieczeństwa IT/OT
PGNiG TERMIKA SA.
3. Komisja będzie pracowała na posiedzeniach, z których sporządzane zostaną
protokoły.
4. Każdorazowe posiedzenie Komisji konkursowej będzie miało miejsce nie później niż w
terminie 5 dni roboczych od dnia zakończenia zbierania zgłoszeń wskazanych w §3
ust. 3 Regulaminu.
5. Przedmiotem posiedzenia Komisji będzie weryfikacja prawidłowości zgłoszeń oraz
merytoryczna ocena odpowiedzi.
6. Prace konkursowe będą oceniane z uwzględnieniem, następujących kryteriów:
a) zgodność pracy z tematyką Konkursu,
b) wartość informacyjna, naukowa i edukacyjna pracy,
c) atrakcyjność ujęcia zagadnienia – sposób przedstawienia (m.in. innowacyjne
podejście do tematu, oryginalność, kreatywność),
d) poziom warsztatu dziennikarskiego.
7. W przypadku otrzymania poprawnych odpowiedzi o identycznej lub bardzo zbliżonej
treści, Komisja wyłoni laureatów w drodze losowania.
8. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Departamentu Bezpieczeństwa oraz
Wydziału Informatyki oraz członkowie ich rodzin do I stopnia powinowactwa w linii
prostej.
9. Decyzje Komisji konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
10. Wyniki zostaną opublikowane na stronach internetowej i intranetowej Organizatora, w
biuletynie „Ciepłoteka” oraz na plakatach informacyjnych. Organizator zastrzega sobie
prawo do opublikowania listy zwycięzców z podaniem ich imienia i nazwiska, na co
uczestnicy wyrażają zgodę.
§5
Nagrody
1. Organizator Konkursu przewiduje przyznanie w każdej z edycji Konkursu do 10
(dziesięciu) nagród rzeczowych. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent
pieniężny. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady nagrody
ani nie udziela gwarancji jej jakości. Wszelkie reklamacje dotyczące nagrody należy
zgłaszać do jej producenta lub sprzedawcy.
2. Laureat Konkursu (każdorazowej edycji) otrzyma nagrodę rzeczową, której wartość nie
przekroczy kwoty 2000 zł brutto. Uczestnicy, którzy zajmą drugie i trzecie miejsce
otrzymają nagrody nieprzekraczające wartości 1200 zł brutto. Pozostali wyróżnieni
uczestnicy (maksymalnie do 7 osób) otrzymają nagrody do maksymalnej wartości 200
zł brutto.
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3. Nagrody dla laureatów i wyróżnionych uczestników Konkursu będą do odbioru w
terminie do 30 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu. W przypadku nie odebrania
nagrody w tym terminie, (bez podania przyczyny, nie dłużej jednak niż 60 dni), uznaje
się, że laureat Konkursu rezygnuje z przyznanej nagrody. W takim przypadku nagroda
przechodzi do następnej edycji Konkursu.
4. Nagrody można odbierać w dni powszednie w godz. 7:00 – 15:00 w biurze
Departamentu Bezpieczeństwa (024a i 026) - budynek biurowy EC Żerań, tel. +48 22
5874773, kom. 504 290 403.
5. Osoba do kontaktu: Pełnomocnik ds. SZBI.
§6
Podatek dochodowy
1. Nagrody otrzymane przez uczestników Konkursu naukowego stanowią dochód
związany z uczestnictwem w Konkursie w rozumieniu art. 30 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia
26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity
Dz.U.2021.1128 ze zm.) (zwana dalej "ustawą o pdof").
2. W przypadku, gdy wartość nagrody, otrzymanej przez uczestnika Konkursu
naukowego będącej towarem nie przekracza jednorazowo kwoty określonej w art. 21
ust. 1 pkt 68 ustawy o pdof (obecny limit to 2000 zł brutto) dochód z tego tytułu nie
podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (na podstawie art.
21. ust 1 pkt 68 ustawy o pdof). Ze względu na jednorazową wartość nagród, o których
mowa w § 5 ust. 3 Regulaminu laureat jest zwolniony z podatku dochodowego od
otrzymanej nagrody.
3. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu nie dotyczy nagród
otrzymanych przez Uczestnika Konkursu naukowego w związku z prowadzoną przez
niego działalnością gospodarczą. W takim przypadku nagrody stanowią przychód z
działalności gospodarczej.
§7
Postanowienia końcowe
1. Treść niniejszego Regulaminu dostępna będzie dla wszystkich uczestników na stronie
internetowej organizatora pod adresem: https://termika.pgnig.pl/cyberbezpieczenstwo
oraz w siedzibie Organizatora Konkursu.
2. Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są wyłącznie w Regulaminie Konkursu.
3. W sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Organizator
Konkursu.
4. Materiały konkursowe opracowuje Organizator. Dokumentację Konkursu prowadzi
Organizator.
5. Zgłaszając swój udział w Konkursie i biorąc w nim udział uczestnik podporządkowuje
się postanowieniom niniejszego Regulaminu Konkursu i akceptuje jego treść.
6. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na oficjalny adres e-mail konkursu:
szbi@termika.pgnig.pl.
7. Postanowienia niniejszego Regulaminu Konkursu są wyłącznie podstawą prowadzenia
Konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Organizatora.
8. Złamanie ustaleń regulaminu Konkursu przez uczestnika będzie oznaczało jego
wykluczenie z uczestnictwa w Konkursie. W sprawach nie uregulowanych niniejszym
Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
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9. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zamian w Regulaminie
Konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo unieważnienia Konkursu w każdym
czasie.
Załączniki:
1. Wzór zgód na przetwarzanie danych osobowych
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