Regulamin
konkursu „Cybersecurity 2019”
§ 1. Postanowienia Ogólne
1. Regulamin konkursu p.n. „Cybersecurity 2019” (dalej zwanego „Regulaminem”)
określa zasady przebiegu Konkursu, przyznawania nagród uczestnikom oraz
warunki udziału resortu obrony narodowej w Konferencji HackYeah 2019
i wydarzeniu typu hackathon, która odbędzie się w Nadarzynie w dniach 14-15
września 2019 r. (dalej zwanej Konferencją) w Ptak Warsaw Expo, Al. Katowicka
62, 05-830 Nadarzyn.
2. Organizatorem konferencji HackYeah 2019 i wydarzenia typu hackathon jest
PROIDEA Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie (30-651) Łabędzia 9, posługująca się
nr NIP: 679-308-88-42, REGON: 122769022, wpisana do KRS pod numerem
0000448143 zwanej dalej Organizatorem.
3. Organizatorem i sponsorem konkursu „Cybersecurity 2019” (dalej zwanego
„Konkursem), w rozumieniu postanowień regulaminu Konferencji HackYeah 2019
i wydarzenia typu hackathon, jest Skarb Państwa – Ministerstwo Obrony
Narodowej z siedzibą w Warszawie, (00-911) Al. Niepodległości 218, posługujący
się nr NIP: 526-276-26-76, REGON: 000665337 zwany dalej Organizatorem
Konkursu.
4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie konkursu zastosowanie
mają postanowienia regulaminu Konferencji HackYeah 2019 i wydarzenia typu
hackathon (zwanych dalej „Konferencją”), opublikowane na stronie
www.hackyeah.pl.
§ 2. Czas trwania Konkursu
1. Konferencja rozpocznie się o godz. 9:00 w dniu 14 września 2019 r.,
a zakończy w dniu 15 września 2019 r.
2. Rozwiązywanie zadań konkursowych rozpocznie się w dniu 14 września 2019 r.,
o godz. 12:00, a zakończy o godz. 12:00 w dniu 15 września 2019 r.
3. W przypadku rozwiązania zadań przez wszystkich uczestników Konkursu przed
upływem przewidzianego czasu, okres trwania Konkursu, o którym mowa
w ust. 1, może ulec skróceniu.
4. Organizator Konkursu, po uprzednim sprawdzenia rozwiązanych zadań
przedstawionych przez uczestników Konkursu, ogłosi wyniki Konkursu o godz.
15:00 w dniu 15 września 2019 r.
§ 3. Warunki uczestnictwa
1. Konkurs skierowany jest do osób fizycznych (maksymalne dwuosobowych
zespołów), posiadających wyłącznie obywatelstwo polskie, które w dniu
rozpoczęcia Konkursu ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności
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prawnych (wzór oświadczenia określony w Załączniku nr 1 do Regulaminu
konkursu).
W Konkursie nie mogą brać udziału żołnierze pełniący czynną służbę wojskową
i pracownicy resortu obrony narodowej.
Przed przystąpieniem do udziału w Konkursie uczestnik powinien zapoznać się
z Regulaminem Konferencji i Hackathonu HackYeah 2019 i Regulaminem
Konkursu p.n. „Cybersecurity 2019”, dostępnymi na stronach Organizatora
Konferencji hackyeah.pl i Organizatora Konkursu tj. Cyber.mil.pl.
Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu Konkursu p.n.
„Cybersecurity 2019” oraz Regulaminu Konferencji przez uczestnika Konkursu
oraz zobowiązaniem uczestnika do przestrzegania ww. Regulaminów.
Regulamin Konkursu wraz z załącznikami będzie udostępniony na stronie
internetowej Cyber.mil.pl.
Każdy z członków Zespołów lub indywidualnych uczestników Konkursu,
zobowiązany będzie do podania danych i wypełnienia Oświadczenia
zawierającego informacje zgodnie z wzorem określonym w Załączniku nr 1 do
Regulaminu (dalej „Oświadczenie”).
Zgłoszenie do Konkursu następuje przez formularz zgłoszeniowy, zarówno przez
uczestnika indywidualnego jak i każdego z członków zespołu. Wzór formularza
zgłoszeniowego określa Załącznik nr 2 do Regulaminu.
Podanie danych Organizatorowi Konkursu, o których mowa w ust. 6 i 7 następuje
podczas rejestracji uczestników Konkursu.
Każdy z członków Zespołów lub indywidualnych uczestników Konkursu po
dokonaniu prawidłowego zgłoszenia otrzymuje kod jednorazowy pozwalający na
założenie konta na dedykowanej platformie i udział w rozwiązywaniu zadań
konkursowych.
Brak akceptacji Oświadczenia, o którym mowa w ust. 6, uniemożliwia zgłoszenie,
o którym mowa w ust. 7, co oznacza brak możliwości udziału w Konkursie.
Organizator Konkursu ogranicza liczę miejsc do 100 zespołów maksymalnie
dwuosobowych. O udziale w Konkursie decyduje kolejność zgłoszenia.
Organizator konkursu nie dokonuje łączenia indywidualnych uczestników
Konkursu w zespoły.
W szczególne uzasadnionych przypadkach Organizator Konkursu zastrzega sobie
prawo do odmówienia przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

§ 4. Przebieg Konkursu
1. Konkurs polega na rozwiązaniu zadań zamkniętych przedstawionych przez
Organizatora Konkursu, na dedykowanej platformie, która zostanie udostępniona
w dniu, o którym mowa w § 2 ust. 2.
2. Organizator Konkursu nie zapewnia uczestnikom stanowisk komputerowych, ani
komputerów przenośnych.
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3. Organizator Konferencji zapewnia dostęp do platformy wymienionej w pkt. 1 dla
indywidualnego stanowiska komputerowego lub komputera przenośnego
posiadających uprawnienia administratora.
4. Momentem rozpoczęcia Konkursu jest oficjalne przedstawienie treści zadań
podczas otwarcia Konkursu. Dopiero od tego momentu możliwe jest zaznajamianie
się przez uczestników Konkursu z treścią zadań i rozpoczęcie ich rozwiązywania.
5. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany terminów przedstawienia
zadań, jeśli taka zmiana będzie uzasadniona względami organizacyjnymi.
6. Po zapoznaniu się z tematem zadań i ogłoszeniem otwarcia Konkursu uczestnicy
Konkursu mają maksymalnie 24 godziny na ich rozwiązanie.
7. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo modyfikacji zadań. Każdy uczestnik
konkursu będzie powiadomiony o wprowadzonej modyfikacji (w celu
doprecyzowania lub naprawienia błędu w zadaniu) poprzez platformę wymienioną
w pkt. 1.
8. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby uczestników
Konkursu bez podania przyczyny w szczególności w przypadku wystąpienia
problemów logistycznych lub technicznych. W takim przypadku o dopuszczeniu
uczestników do Konkursu decyduje kolejność zgłoszeń.
9. Organizator Konkursu nie zapewnia uczestnikom Konkursu żadnych środków
technicznych do rozwiązania zadań.
10. Rozwiązania zadań należy zgłaszać za pomocą platformy wymienionej w pkt.1.
Za poprawne rozwiązania zadania uczestnik konkursu zdobywa punkty.
11. W każdym zadaniu jest ukryta Flaga – specjalny ciąg znaków udowadniający
rozwiązanie zadania. Za zgłoszenie za pomocą platformy wymienionej w pkt. 1
Flagi uczestnicy dostają punkty. Znalezienie i zgłoszenie Flagi jest celem każdego
zadania.
12. Punkty za zadania będą przyznawane w sposób dynamiczny, tj. liczba punktów za
zadanie będzie przyznawana w zależności od liczby rozwiązań. Wszystkie zadania
warte będą na początku konkursu 500 punktów. Wraz ze wzrostem liczby
rozwiązań danego zadania, jego waga będzie spadać. Minimalna wartość zadania
to 50 punktów. Spadek punktów odnosi się także do zespołów (osób), które
wcześniej rozwiązały zadanie. Punkty z zadanie będą obliczane we poniższego
wzoru:

gdzie x to liczba rozwiązań zadania. Uzyskany wynik zostanie zaokrąglony w dół,
do najbliższej liczby całkowitej.
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13. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności w przypadku wystąpienia
niezależnych od Organizatora Konkursu trudności technicznych w określeniu liczby
zdobytych punktów i wyłonieniu zwycięzców.

§ 5. Zasady oceny zadania konkursowego
1. Nagrody w Konkursie otrzymają zdobywcy największej liczby punktów,
tj. członkowie Zespołów bądź uczestnicy indywidualni.
2. W przypadku równej liczby punktów o kolejności decyduje czas osiągnięcia
ostatecznego wyniku. Pierwszeństwo uzyskuje zespół lub indywidualny uczestnik
Konkursu, który wykona zadania najszybciej.
3. Skład trzyosobowego Jury Konkursu określa Organizator Konkursu.
4. Wyniki Konkursu ogłasza Jury wyznaczone przez Organizatora Konkursu.
5. Członkowie Jury, przed przystąpieniem do ogłoszenia wyników, wybiorą ze swego
grona przewodniczącego.
6. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
7. Wyznaczone przez Organizatora Konkursu osoby zapewnią doraźną pomoc
techniczną podczas trwania całego Konkursu (wsparcie techniczne oraz
merytoryczne – bez podpowiedzi odnośnie sposobu rozwiązywania zadań - dla
uczestników w zakresie platformy oraz zadań).
8. Organizator Konkursu zapewni uczestnikom kanał komunikacyjny (np. czat)
umożliwiający zgłaszanie problemów z platformą i zadaniami w czasie trwania
Konkursu.
9. Forma i zakres pomocy, o której mowa w ust. 7 i 8 zostanie przedstawiona podczas
spotkania przed rozpoczęciem Konkursu lub w inny sposób uzgodniony przez
Organizatora Konkursu z uczestnikami Konkursu.
10. Zakres wiedzy uczestników Konkursu nie podlega ocenie Jury.
11. Uczestnicy Konkursu zobowiązują się wykonać zadania stanowiące przedmiot
Konkursu w ramach ścisłej współpracy z Organizatorem Konkursu.
12. Uczestnikom Konkursu nie wolno, pod rygorem natychmiastowego wykluczenia
z udziału w Konkursie, podejmować prób uzyskania dostępu do treści zadania
przed rozpoczęciem Konkursu.
13. Organizator Konkursu ma prawo wykluczyć uczestnika z Konkursu, jeżeli stwierdzi
m.in.: złamanie przez niego postanowień Regulaminu, próby rozpoznania i ataki na
infrastrukturę teleinformatyczną, niszczenie infrastruktury, niszczenie zadań lub
utrudnianie rozwiązywania ich przez inne zespoły lub zajdzie podejrzenie
naruszenia przez uczestnika Konkursu przepisów prawa powszechnie
obowiązującego. W przypadku podejrzenia naruszenia przez uczestnika Konkursu
przepisów prawa Organizator konkursu powiadomi o tym zdarzeniu organy
ścigania oraz Organizatora konferencji.
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§ 6. Rozstrzygnięcie Konkursu. Nagrody
1. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w dniu 15 września 2019 r.
2. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wynikach Konkursu w formie ustnej,
lub pocztą elektroniczną (na adres e-mail podany przez nich w formularzu
zgłoszeniowym do Konkursu. Podanie nieprawdziwego lub nieaktualnego adresu
mail skutkuje wykluczeniem z Konkursu).
3. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wskazania bez podania przyczyny
innego terminu rozstrzygnięcia Konkursu i wręczenia nagród.
4. Warunkiem wydania nagród Laureatom Konkursu, o których mowa w ust. 6 i 10,
jest:
 obecność Zwycięzcy na scenie, podczas ogłaszania wyników Konkursu. Brak
obecności powoduje utratę nagrody,
 podanie osobiście Organizatorowi Konkursu danych niezbędnych do
przekazania nagrody oraz danych niezbędnych do wykonania przez
Organizatora Konkursu obowiązków płatnika podatku dochodowego, z tytułu
otrzymanych przez uczestników Konkursu nagród, w tym w szczególności
danych takich jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer rachunku
bankowego, nr dowodu osobistego, data urodzenia, numer PESEL lub NIP.
Ponadto, należy wskazać urząd skarbowy właściwy dla miejsca zamieszkania
uczestnika. Zakres danych określa Załącznik nr 3, oraz prawdziwy i aktualny
adres mail,
 dane należy przekazać najpóźniej do dnia 15 września 2019 r. W przypadku
nieprzekazania Organizatorowi Konkursu przez Laureata kompletnych danych,
o których mowa powyżej, nagroda z przyczyn niezależnych od Organizatora
Konkursu może nie zostać Laureatowi Konkursu wypłacona.
5. W Konkursie zostaną wyłonione trzy zwycięskie zespoły lub indywidualni
uczestnicy Konkursu.
6. Nagrody w Konkursie stanowią:
1) za zajęcie I. miejsca – 13.500 zł netto (10% podatek ryczałtowy opłacany przez
Organizatora Konkursu),
2) za zajęcie II. miejsca – 9.000 zł netto (10% podatek ryczałtowy opłacany przez
Organizatora Konkursu),
3) za zajęcie III. miejsca – 4,500 zł netto (10% podatek ryczałtowy opłacany przez
Organizatora Konkursu).
7. Nagroda pieniężna, o której mowa w ust. 6 zostanie przekazana na rachunek
bankowy wskazany przez Laureatów w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia
podania Organizatorowi Konkursu danych niezbędnych do przekazania nagrody.
8. Kwoty nagród, wskazanych w ust. 6 zostały pomniejszone o zryczałtowany
podatek dochodowy w wysokości 10% wartości nagrody, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
(t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1387 ze zm.).
9. Nagroda, o której mowa w ust. 6 zostanie proporcjonalnie podzielona
i przekazana każdemu z Laureatów nagrodzonego Zespołu na rachunki bankowe
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wskazane przez poszczególnych członków Zespołu w kwocie stanowiącej iloraz
kwoty nagrody i liczby członków nagrodzonego Zespołu.
Laureaci, kolejno od pierwszego miejsca mają możliwość wyboru dodatkowych
bonusów promocyjnych, nieprzekraczających kwoty 2.000,00 zł brutto w postaci:
1) przejazdu pojazdem KTO „Rosomak” po poligonie,
2) skoku spadochronowego w tandemie,
3) rejsu łodzią lub pontonem desantowym,
4) jednodniowego uczestnictwa w kursie dla korespondentów wojennych
organizowanym w Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach,
z zastrzeżeniem postanowień ust. 11, 12, 13.
Laureat I. miejsca ma pierwszeństwo wyboru jednego spośród bonusów
wymienionych w ust. 10 pkt 1-4.
Laureat II. miejsca ma ograniczony wybór do jednego z bonusów wymienionych
w ust. 10 pkt 1-4, za wyjątkiem bonusu który został wybrany przez Laureata
I miejsca.
Laureat III. miejsca ma ograniczony wybór do jednego z bonusów wymienionych
w ust. 10 pkt 1-4, za wyjątkiem bonusu który został wybrany przez Laureata
I. miejsca i Laureata II. miejsca.
Organizator Konkursu nie określa zasad podejmowania decyzji o wyborze bonusu
przez członków zwycięskich zespołów. Zespół zobowiązany jest do
przedstawienia Organizatorowi Konkursu decyzji o wyborze jednego z bonusów.
Brak zgody pomiędzy członkami zespołu w zakresie wyboru bonusu powoduje
przepadek bonusu.
Laureaci mają prawo rezygnacji z bonusu.
Realizacja bonusu odbędzie się w miejscu, w czasie i na warunkach ustalonych
przez Organizatora Konkursu.
Każdy z laureatów Konkursu realizując bonus, o którym mowa w ust. 10 pkt.
1-3, musi posiadać indywidualne opłacone przez siebie ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej.
Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji bonusu
w przypadku braku predyspozycji zdrowotnych Laureata do realizacji bonusu
i braku ubezpieczenia.
Nagrody i bonusy, o których mowa w ust. 6 i 10 mogą nie zostać przyznane, jeżeli
zaprezentowane przez Zespoły lub indywidualnych uczestników Konkursu
rozwiązania nie zdobędą, co najmniej 30% maksymalnej liczby punktów.
Rozliczenie podatkowe w związku z wygranymi w Konkursie nagrodami będzie
dokonane przez Organizatora Konkursu.
Organizator Konkursu, oprócz przyznania nagród określonych w ust. 6 i bonusów
określonych w ust. 10 zastrzega sobie prawo złożenia wybranym uczestnikom
Konkursu, propozycji zatrudnienia we wskazanym przez Organizatora Konkursu
podmiocie na ustalanych indywidualnie warunkach.
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§ 7. Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu w rozumieniu art. 13
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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) –
RODO jest Minister Obrony Narodowej reprezentowany przez Narodowe Centrum
Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni adres: Warszawa, ul. Rakowiecka 2.
2. Administrator danych osobowych powołał administratora bezpieczeństwa
informacji nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych,
z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail:
ncbc.iod@ron.mil.pl.
3. Dane osobowe uczestników Konkursu będę przetwarzane wyłącznie w zakresie
prowadzenia i realizacji Konkursu oraz w celach rekrutacyjnych i promocyjnych.
4. Podanie danych przez uczestników Konkursu jest dobrowolne i konieczne dla
uczestnictwa w Konkursie.
5. Przystąpienie przez uczestnika do Konkursu oraz podanie przez niego danych,
zgodnych z wzorem określonym w Załączniku nr 1 do Regulaminu jest
równoznaczne z wyrażeniem zgody przez uczestnika Konkursu na wykorzystanie
i przetwarzanie jego danych osobowych dla celów związanych
z przeprowadzanym Konkursem i celów rekrutacyjnych, w szczególności
wyłonienia zwycięzców, przyznania nagrody oraz dokumentowania Konkursu,
w tym wykonania obowiązków publicznoprawnych przez Organizatora Konkursu
(wzór oświadczenia określony w Załączniku nr 1 do Regulaminu).
6. Uczestnikowi Konkursu, który podał swoje dane osobowe przysługuje prawo
wglądu w swoje dane osobowe oraz prawo ich poprawienia, a także ograniczenia
przetwarzania i prawo wniesienia sprzeciwu. Przysługuje mu także prawo
odwołania w każdym czasie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych
(wzór oświadczenia określony w Załączniku nr 4 do Regulaminu).
W takim wypadku oznacza to pozbawienie uczestnika możliwości udziału
w Konkursie i ewentualnego prawa do nagrody i bonusu. Organizator Konkursu
będzie mógł kontaktować się z uczestnikami Konkursu telefonicznie, e-mailowo
lub pisemnie za pośrednictwem poczty.
7. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo dokumentacji i utrwalania wybranych
zdarzeń w ramach Konkursu, włącznie z rejestrowaniem dźwięku
i obrazu, a w szczególności utrwalania wizerunku uczestników Konkursu w celu
późniejszego wykorzystania tych materiałów do celów związanych
z informowaniem przez Organizatora Konkursu o przebiegu Konkursu i jego
wyniku oraz innych celów związanych z Konkursem np. realizacją bonusów (wzór
oświadczenia określony w Załączniku nr 1 do Regulaminu).
8. Udzielenie zgody uczestnika Konkursu na wykorzystanie wizerunku jest
dobrowolne (wzór oświadczenia określony w Załączniku nr 1 do Regulaminu).
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9. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Generalnego
Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
10. Organizator Konkursu oświadcza, iż dane uczestników Konkursu nie będą
przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
11. Dane Uczestników Konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym
z wyjątkiem sytuacji przewidzianych właściwymi przepisami prawa.
12. Dane Uczestników Konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do
realizacji celów określonych w niniejszym regulaminie.
13. Organizator Konkursu stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu
należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną
zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator Konkursu wdrożył
odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku
z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru,
zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności
osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia.
Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem
danych wynikające z:
1) ich przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,
2) utraty, modyfikacji, bądź nieuprawnionego ujawnienia danych,
3) nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych,
przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.
§ 9. Zasady poufności
1. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do zachowania w poufności treści zadań
konkursowych oraz wszelkich informacji, wiedzy, danych, jak również wszelkich
dokumentów i projektów dokumentów (także w postaci nieukończonej)
udostępnionych przez Organizatora Konkursu lub opracowanych przez
uczestników Konkursu i/lub przygotowanych przez uczestników Konkursu
w okresie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu Konkursu oraz 14 miesięcy po jego
zakończeniu, które:
1) dotyczą Organizatora Konkursu (lub podmiotów z nim powiązanych) oraz
działalności Organizatora Konkursu (lub podmiotów z nim powiązanych),
w szczególności informacji stanowiących prawnie chronioną tajemnicę
Organizatora Konkursu, wszelkich informacji o charakterze technicznym,
technologicznym (w tym wszelkie dokumenty, specyfikacje, projekty, plany,
rysunki, oprogramowanie, dane, próbki, prototypy), prawnym, handlowym lub
organizacyjnym, jak również informacji odnoszących się do jej strategii,
personelu, spraw finansowych lub przyszłych planów, perspektyw, lub innych
informacji posiadających wartość gospodarczą, a także informacji uzyskanych
w wyniku analizy lub przetworzenia dostarczonych informacji (w tym danych
osobowych) oraz:
a) nie zostały podane do publicznej wiadomości,
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2.

3.

4.

5.

6.

b) które uczestnicy Konkursu uzyskali i/lub które mogą stać się im znane
w toku rozmów i/lub w związku z wykonywaniem przez uczestników
Konkursu obowiązków wynikających z Konkursu, niezależnie od tego, czy
informacje te są w formie pisemnej, ustnej czy w jakiejkolwiek innej formie,
jak również niezależnie od tego, czy informacje te, wiedza lub dokumenty są
wyraźnie oznaczone jako poufne (zwane dalej „Informacjami Chronionymi”).
W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości, Organizator Konkursu informuje, że
użyte w Regulaminie określenie Informacje Chronione nie stanowią informacji
niejawnych w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji
niejawnych (tj. Dz. U. z 2019 poz. 412 ze zm.).
W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości, Organizator Konkursu określa
„informacje, wiedzę i dokumenty, które nie zostały podane do publicznej
wiadomości” jako informacje, wiedzę i dokumenty, które nie są ujawnione przez
Organizatora Konkursu, jak również nie zostały przez niego opublikowane
w prasie ani innych środkach masowego przekazu lub zawarte w jakimkolwiek
publicznym oświadczeniu złożonym przez organy Organizatora Konkursu lub jej
upoważnionych przedstawicieli.
Organizator Konkursu informuje ponadto, iż w celu uniknięcia jakichkolwiek
wątpliwości, Informacjami Chronionymi nie są informacje, wiedza, dane,
dokumenty:
1) w stosunku do których uczestnik Konkursu może wykazać, że były w jego
posiadaniu lub były mu znane poprzez ich wykorzystywanie lub zapis w aktach
albo komputerach lub na innych nośnikach danych przed uzyskaniem od
Organizatora Konkursu i nie zostały uprzednio uzyskane przez uczestnika
Konkursu od Organizatora z zastrzeżeniem ich poufnego charakteru,
2) które uczestnik Konkursu uzyskał ze źródła innego niż Organizator Konkursu
bez naruszenia przez uczestnika Konkursu ani przez to źródło żadnego
zobowiązania do zachowania poufności.
Uczestnik Konkursu zobowiązuje się zwrócić Organizatorowi Konkursu wszelkie
urządzenia, dokumenty (włączając ich kopie) oraz nośniki danych niezwłocznie po
ich wykorzystaniu lub użyciu dla realizacji Konkursu oraz usunąć dane
i informacje zapisane w pamięci komputera lub na innych nośnikach danych.
Na żądanie Organizatora Konkursu, uczestnik Konkursu w każdym czasie, bez
nieuzasadnionej zwłoki (ale nie później niż w terminie 2 (dwóch) dni od dnia
otrzymania przez niego takiego żądania), zwróci lub trwale zniszczy dokumenty
i dane, włączając wszelkie ich kopie dowolnego rodzaju (w tym wszelkie dane
i informacje zapisane w pamięci komputera lub na innych nośnikach informacji)
zawierające Informacje Chronione. Niezwłocznie po dokonaniu powyższych
czynności (zniszczeniu), na żądanie Organizatora Konkursu, uczestnik Konkursu
zobowiązuje się złożyć Organizatorowi Konkursu na piśmie oświadczenie
potwierdzające, iż dokumenty i dane, o których mowa powyżej oraz ich kopie
zostały trwale zniszczone, w tym usunięte z pamięci komputerów lub innych
nośników informacji uczestnika Konkursu.
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7. Informacje Chronione będą wykorzystywane przez uczestnika Konkursu wyłącznie
w zakresie bezpośrednio związanym z wykonywaniem obowiązków wynikających
z realizacji Konkursu. W przypadku ujawnienia innych informacji, niż te, które są
niezbędne dla realizacji Konkursu, będą one również traktowane, jako Informacje
Chronione w rozumieniu Regulaminu.
8. Organizator Konkursu informuje, że zobowiązanie do zachowania w poufności
Informacji Chronionych obejmuje między innymi:
1) zakaz rozpowszechniania, kopiowania lub dystrybucji Informacji Chronionych
osobom i podmiotom trzecim i/lub nieupoważnionym osobom, pośrednio bądź
bezpośrednio;
2) zakaz ujawniania Informacji Chronionych lub udostępniania ich osobom
i podmiotom trzecim i/lub nieupoważnionym osobom, pośrednio bądź
bezpośrednio;
3) zakaz przekazywania Informacji Chronionych osobom i podmiotom trzecim i/lub
nieupoważnionym osobom, pośrednio bądź bezpośrednio;
4) zakaz potwierdzania i/lub składania komentarzy dotyczących Informacji
Chronionych wobec osób i podmiotów trzecich i/lub nieupoważnionych osób,
pośrednio bądź bezpośrednio;
5) obowiązek
niezwłocznego
powiadomienia
Organizatora
Konkursu
o zaistnieniu takich okoliczności, jak w szczególności prowadzenie
postępowania sądowego lub administracyjnego, z których wynika, obowiązek
prawny ujawnienia Informacji Chronionych,
6) obowiązek niezwłocznego poinformowania Organizatora Konkursu o fakcie
utraty, ujawnienia lub powielenia Informacji Chronionej i/lub niedotrzymania
warunków Regulaminu;
7) zakaz wykorzystywania lub posługiwania się Informacjami Chronionymi,
pośrednio bądź bezpośrednio, w celu uzyskania korzyści przez uczestnika
Konkursu i/lub inne osoby lub podmioty trzecie.
9. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się, iż bez uprzedniej pisemnej zgody
Organizatora Konkursu nie przekaże Informacji Chronionych Organizatora
Konkursu, ani w całości ani w części, żadnej osobie trzeciej ani żadnemu
podmiotowi.
10. Na podstawie Regulaminu uczestnik Konkursu nie jest uprawniony do
przekazywania Informacji Chronionych podmiotom powiązanym z nim osobowo
lub kapitałowo.
11. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do naprawienia wszelkich szkód
poniesionych przez Organizatora Konkursu w wyniku naruszenia przez uczestnika
Konkursu postanowień § 9.
12. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do stosowania odpowiednich środków
zabezpieczających Informacje Chronione przed dostępem do nich przez osoby
nieuprawnione.
13. Uczestnik Konkursu oraz osoby upoważnione do zachowania poufności są
zobowiązane do przestrzegania uregulowań wewnętrznych aktów prawnych
Organizatora Konkursu dotyczących bezpieczeństwa informacji.
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§ 10. Odpowiedzialność
1. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości
przekazania nagrody i/lub bonusu w przypadku podania przez uczestnika Konkursu
nieprawidłowych, niepełnych lub nieprawdziwych danych osobowych, danych
kontaktowych oraz innych informacji uniemożliwiających wydanie nagrody i/lub
bonusu.
2. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak predyspozycji
zdrowotnych uczestników Konkursu do odbioru bonusów, o których mowa w § 6
ust. 10.
3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak ubezpieczenia przy
realizacji bonusów, o których mowa w § 6 ust. 10, pkt. 1-3.
4. Każdy uczestnik Konkursu może wycofać się z Konkursu w dowolnym czasie.
Wycofanie jest równoznaczne z utratą prawa do nagrody.
§ 11. Postanowienia końcowe
1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji zapisów
Regulaminu.
2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo odwołania lub zakończenia Konkursu
przed czasem bez podania przyczyny.
3. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w Regulaminie
bez konsultacji z uczestnikami Konkursu.
4. W przypadku sporu związanego z uczestnictwem w Konkursie, zostanie on
poddany pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby
Organizatora Konkursu.
5. Regulamin obowiązuje od momentu jego publikacji.
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Załącznik nr 1
do regulaminu Konkursu „Cybersecurity 2019”
akceptacja Regulaminu Konkursu „Cybersecurity 2019” przez uczestnika Konkursu oraz
zobowiązanie uczestnika do przestrzegania Regulaminu Konkursu
OŚWIADCZENIE
Ja,…………………………………………………………………
nr PESEL ………………………… oświadczam, iż

(imię

i

nazwisko),

1. Jestem pełnoletnia/ni i posiadam pełną zdolność do czynności prawnych.
2. Posiadam obywatelstwo polskie i nie posiadam innych obywatelstw.
3. Nie jestem żołnierzem pełniącym czynną służbę wojskową, ani pracownikiem resortu
obrony narodowej.
4. Akceptuję zapisy Regulaminu Konkursu „Cybersecurity 2019” oraz zobowiązuję się
do przestrzegania Regulaminu Konkursu.
5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych, przez Ministerstwo Obrony
Narodowe (Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni) - Organizatora
Konkursu w celach promocyjnych, rekrutacyjnych oraz informacyjnych związanych z
Konkursem i przyjmuję do wiadomości, że:
1) administratorem tak zebranych danych osobowych w rozumieniu art. 13
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 (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) – RODO jest Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni;
2) moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych
z uczestnictwem w Konkursie „Cybersecurity 2019”;
3) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest
równoznaczna z brakiem możliwości udziału w Konkursie;
4) mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
6. Wyrażam zgodę na dokumentowanie i utrwalania wybranych przez Organizatora
Konkursu zdarzeń w ramach Konkursu, włącznie z rejestrowaniem dźwięku
i obrazu, a w szczególności utrwalania mojego wizerunku w celu późniejszego
wykorzystania tych materiałów do celów związanych z informowaniem przez
Organizatora Konkursu o przebiegu Konkursu i jego wyniku oraz innych celów
związanych z Konkursem np. odbioru bonusów.
7. Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku do celów związanych
z Konkursem.
8. Wyrażam zgodę na podanie imienia i nazwiska, na stronach internetowych resortu
obrony narodowej, profilach resortu obrony narodowej na portalach
społecznościowych oraz w mediach w celach promocyjnych oraz informacyjnych
związanych z Konkursem.
9. Zobowiązuję się do zachowania poufności w zakresie określonym w § 9 Regulaminu.
……………………………………………….…………
data i czytelny podpis składającego oświadczenie
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Załącznik nr 2
do regulaminu Konkursu „Cybersecurity 2019”

Formularz – Zgłoszenie do Konkursu „Cybersecurity 2019” dla uczestników
Konferencji HackYeah 2019 i wydarzenia typu hackathon
Dane kontaktowe Uczestnika Konkursu:

Nazwa Zespołu*
Imię i nazwisko
Telefon kontaktowy
Adres e-mail
Adres pocztowy, ulica, nr
domu, lok. kod pocztowy,
miejscowość
Imię i nazwisko
Telefon kontaktowy

Adres e-mail
Adres pocztowy, ulica, nr
domu, lok. kod pocztowy,
miejscowość
Kod do rejestracji w systemie

* pole nieobowiązkowe
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Załącznik nr 3
do regulaminu Konkursu „Cybersecurity 2019”
Nadarzyn………..2019 r.
……………………………………………………..……………………………………………
(imię i nazwisko)
…………………………………………………………………………………………………..
(adres zamieszkania)
…………………………………………………………………………………………………..
(adres zameldowania)
W związku z zajęciem ….…. miejsca w Konkursie „Cybersecurity 2019”
organizowanego przez Skarb Państwa – Ministerstwo Obrony Narodowej w dniach
14-15.09.2019 r. przekazuję moje dane niezbędne do przekazania/wydania nagrody
oraz dane do wykonania przez Organizatora Konkursu obowiązków płatnika podatku
dochodowego:
- numer rachunku bankowego i nazwa banku
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
- nr dowodu osobistego …………………
- data urodzenia .………………………..
- numer PESEL …………………………
- NIP (jeśli jest identyfikatorem podatkowym, właściwym dla rozliczenia podatku)
………………………………….
- urząd skarbowy właściwy dla miejsca zamieszkania ……………………….
……………………………………………………………………………………….
Oświadczam, że wybrałem …………………………………………………………………
……………………………………………………………..…….. jako nagrodę dodatkową.
……………………………………………….…………
data i czytelny podpis składającego oświadczenie
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Załącznik nr 4
do regulaminu Konkursu „Cybersecurity 2019”
Oświadczenie uczestnika Konkursu o trwałym usunięciu danych i informacji
zapisanych w pamięci komputera lub na innych nośnikach danych
……………………………………………………..……………………………………………
(imię i nazwisko) (miejscowość, data)
…………………………………………………………………………………………………..
adres zamieszkania
W związku z brakiem konieczności dalszego przetwarzania moich danych
osobowych wnioskuję o usunięcie (zapomnienie) moich danych osobowych. Jako
podstawę mojego wniosku wskazuję artykuł 17 ust. 1 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.

…………………………………………………………
data i czytelny podpis składającego oświadczenie
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