
Regulamin Konkursu „Stypendium Zalando” 

 

Organizatorem Konkursu jest spółka Zalando SE („Zalando”) z siedzibą przy Tamara-Danz-Straße 1, 10243 

Berlin, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Charlottenburg Berlin pod numerem HRB 158855 B. Konkurs 

Stypendium Zalando („Konkurs”) jest organizowany na terenie Polski za pośrednictwem strony 

internetowej pod adresem www.zalando.pl/stypendium-zalando/ (zwanej dalej „stroną internetową”). 

Udział w Konkursie jest bezpłatny. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik nie ma obowiązku dokonywania 

zakupów w Zalando. 

Zgłoszenie się do Konkursu oznacza automatyczną akceptację przez Uczestników niniejszego Regulaminu. 

 

§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Konkurs trwa do 08 lutego 2018 roku do 30 kwietnia 2018 roku włącznie (“Czas trwania Konkursu”). 

Zgłoszenia przesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane przez Jury Konkursu.  

2. O Stypendium Zalando ubiegać się mogą wszyscy studenci studiów 

 licencjackich - I stopnia  

 magisterskich - II stopnia  

 jednolitych magisterskich 

wszystkich uczelni wyższych w Polsce, niezależnie od kierunku i trybu studiów, którzy nie ukończyli 26. 

roku życia. Uczestnik musi posiadać status studenta w roku akademickim 2017/2018. 

2. Udział w Konkursie jest bezpłatny. Dokonanie zakupu lub zarejestrowanie się jako odbiorca Newslettera 

Zalando nie zwiększa szans Uczestnika na wygraną. 

3. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik musi odpowiedzieć na pytanie: „Jakie zmiany będzie można 

zaobserwować w sposobie dokonywania zakupów w sklepach internetowych w Polsce w ciągu 

najbliższych 10 lat?” oraz przesłać odpowiedź jako zgłoszenie („zgłoszenie konkursowe”) na adres mailowy 

stypendiumzalando@zalando.pl.  Zgłoszenie konkursowe może zostać przesłane w dowolnym formacie 

(esej, wideo, podcast, prezentacja itd.). Wraz ze zgłoszeniem konkursowym Uczestnik zobowiązany jest 

przesłać czytelną kopię zaświadczenia o statusie Studenta, wystawioną przez uczelnię wyższą. Zgłoszenia 

niekompletne nie będą rozpatrywane przez Jury Konkursu.  

4. Zwycięzcy zostaną wyłonieni przez Zalando SE („Zalando”) oraz w zależności od zajętego miejsca 

otrzymają następujące nagrody („Nagrody”): 

1 miejsce: jednorazowa płatność 12 000 zł („Nagroda Główna”). 

2 miejsce: karta upominkowa do wykorzystania na Zalando.pl o wartości 2 000 zł oraz roczna 

subskrypcja do platformy e-learningowej Skillshare. 

3 miejsce: karta upominkowa do wykorzystania na Zalando.pl o wartości 1 000 zł oraz roczna 

subskrypcja do platformy e-learningowej Skillshare. 
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5. Nagrody zostaną przekazane 3 Zwycięzcom Konkursu, których zgłoszenia konkursowe zostaną najlepiej 

ocenione przez Jury Konkursu. Aspekty, które będą brane pod uwagę podczas oceny to między innymi 

innowacyjność, ogólne zrozumienie rynku e-commerce oraz umiejętność przekonania Jury do swojej wizji.  

Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej w ciągu 4 tygodni od zakończenia Konkursu. 

6. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnicy zgadzają się na opublikowanie swoich imion i nazwisk na stronie 

internetowej Zalando.pl, na profilach społecznościowych Zalando oraz innych materiałach offline. 

§ 2 Zasady udziału w Konkursie 

1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, która ukończyła 18. rok życia, posiada miejsce 

zamieszkania w Polsce, pełną zdolność do czynności prawnych oraz spełnia założenia zawarte w § 2 pkt 2  

(zwana dalej „Uczestnikiem” lub łącznie „Uczestnikami”).  

 

2. O Stypendium Zalando ubiegać się mogą wszyscy studenci studiów jednolitych, licencjackich - I stopnia 

oraz magisterskich - II stopnia wszystkich uczelni wyższych w Polsce, niezależnie od kierunku i trybu 

studiów, którzy nie ukończyli 26 roku życia. W Konkursie mogą wziąć udział tylko Uczestnicy posiadający 

status Studenta w roku akademickim 2017/2018, umiejący go poświadczyć podpisanym przez uczelnię 

wyższą zaświadczeniem.  

 

3. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko jeden raz. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy 

Zalando. 

 

4. Zalando zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania Uczestnika bez podania przyczyny. W takim 

przypadku, zdyskwalifikowany Uczestnik nie będzie mógł wziąć udziału w Konkursie. 

5. Uczestnicy wykorzystujący bezprawne lub podstępne środki w celu manipulowania systemem w taki 

sposób, aby uzyskać dla siebie przewagę konkurencyjną zostaną wyłączeni z Konkursu. W takim 

przypadku, Zwycięzca (jak zdefiniowany poniżej) utraci prawo do Nagrody (jak zdefiniowana poniżej), przy 

czym prawo to może zostać przywrócone jeśli okaże się to konieczne.  

 

§ 3 Przebieg Konkursu 

1. Zadanie konkursowe polega na odpowiedzi na pytanie: „Jakie zmiany będzie można zaobserwować w 

sposobie dokonywania zakupów w sklepach internetowych w Polsce w ciągu najbliższych 10 lat?” poprzez 

wybrany format zgłoszenia konkursowego (esej, podcast, raport, wideo, prezentacja itd.). 

2. Zgłoszenie konkursowe nie może przekraczać następujących limitów:  

 wypowiedź pisemna - maksymalnie 3000 słów,  

 materiał audio lub wideo – maksymalnie 10 minut, 

 prezentacja – maksymalnie 20 slajdów. 

3. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnicy muszą przesłać swoje zgłoszanie konkursowe w terminie 

trwania Konkursu na adres e-mail: stypendiumzalando@zalando.pl. Zalando nie ponosi odpowiedzialności 
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za jakiekolwiek niekompletne, nieprawidłowe i nieczytelne treści lub takie, które nie zostały prawidłowo 

przesłane. Dowód wysłania nie stanowi dowodu odbioru. 

4. Wraz ze zgłoszeniem konkursowym Uczestnik zobowiązany jest przesłać czytelną kopię zaświadczenia 

o statusie Studenta, wystawioną przez uczelnię wyższą. Zgłoszenia niekompletne nie będą rozpatrywane 

przez Jury Konkursu. 

5. Wszelkie treści przesłane przez uczestników muszą być oryginalne i wolne od praw stron trzecich. 

6. Konkurs zostanie przeprowadzony w Polsce. W Konkursie mogą wziąć udział tylko Uczestnicy, 

posiadający status studenta na polskiej uczelni w roku akademickim 2017/2018. 

7. Wszystkie nadesłane zgłoszenia konkursowe zostaną ocenione przez Jury złożone ze specjalistów 

Zalando w dziedzinie marketingu internetowego, które oceni je z różnych perspektyw. Aspekty, które 

będą brane pod uwagę podczas oceny to między innymi innowacyjność, ogólne zrozumienie rynku e-

commerce oraz umiejętność przekonania Jury do swojej wizji. 

8. Zalando poinformuje Zwycięzców o wygranej drogą mailową. Zalando zastrzega sobie prawo do 

przekazania  danych osobowych Zwycięzcy, w celu dostarczenia nagrody. Jeśli Zwycięzca nie odpowie na 

wiadomość o wygranej w ciągu 4 tygodni od daty otrzymania e-maila, roszczenia do Nagrody wygasają. 

Uczestnik jest odpowiedzialny za poprawność podanego adresu e-mail / adresu pocztowego. 

9. Nagrody w Konkursie są niezbywalne i nie podlegają zwrotowi ani wymianie. Odmowa przyjęcia 

Nagrody lub akceptacji Regulaminu przez Zwycięzcę skutkuje utratą prawa do otrzymania Nagrody. W 

takim przypadku Nagroda nie przysługuje żadnemu innemu Uczestnikowi. 

10. Uczestnicy chcący zgłosić pytania lub zastrzeżenia dotyczące Konkursu powinni przesłać je pocztą 

elektroniczną na adres stypendiumzalando@zalando.pl. 

 

§ 4 Wcześniejsze zakończenie Konkursu 

1. Zalando zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu z przyczyn od niej niezależnych, w dowolnym 
czasie i bez wcześniejszego powiadomienia. W szczególności Zalando może odwołać Konkurs w przypadku 
wystąpienia problemów technicznych (np. wirusów komputerowych, manipulacji lub błędów sprzętu / 
oprogramowania) lub jeżeli ze względów prawnych należyte przeprowadzenie Konkursów nie będzie 
możliwe. W przypadku, gdy odwołanie Konkursu nastąpi z winy Uczestnika, Zalando może żądać 
odszkodowania za szkody wynikłe w związku z takim odwołaniem.  
 

§ 5 Ochrona danych osobowych 

1. Zalando jest administratorem danych osobowych Uczestników.  

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.  
 
3. Zgłoszenie się do udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem przez Uczestników zgody na 
przechowywanie w dokumentacji Zalando przekazanych przez siebie danych osobowych. Uczestnicy 
zobowiązują się przekazać Zalando wszelkie dane wymagane do organizacji i przeprowadzenia Konkursu.  
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4. Dane osobowe Uczestników mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach związanych z udziałem w 
Konkursie i dalszym jego rozwijaniem.  
 
5. Dane osobowe Uczestników będą zapisywane, wykorzystywane i przetwarzane zgodnie z wszystkimi 
mającymi zastosowanie przepisami prawa.  
 
6. Dane osobowe Uczestników nie będą udostępniane osobom trzecim, które nie uczestniczą w 
przeprowadzaniu lub zarządzaniu Konkursem. Dane mogą być ujawniane właściwym podmiotom 
publicznym zgodnie z wymogami ustawowymi.  
 
7. Dane osobowe są szyfrowane i przesyłane w sposób bezpieczny. Dotyczy to także wszystkich zamówień 
składanych na stronie internetowej oraz loginów klientów. Zalando wykorzystuje system szyfrowania SSL 
(Secure Socket Layer). W związku z tym, iż nie jest możliwe zapewnienie absolutnego bezpieczeństwa 
danych, Zalando wykorzystuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu ochronę swojej strony 
internetowej i innych systemów oraz ochronę danych osobowych przed ich utratą, zniszczeniem i 
bezprawnym wykorzystaniem lub dokonywaniem zmian, a także zabezpieczenie danych osobowych przed 
ich ujawnieniem osobom trzecim, nieupoważnionym do ich otrzymania.  
 
8. Na żądanie Uczestników, Zalando poinformuje ich o ich danych osobowych podanych podczas Konkursu 
i przechowywanych w systemie Zalando oraz poprawi, uzupełni lub usunie te dane zgodnie z żądaniem. 
W takim przypadku wystarczające będzie pisemne powiadomienie. Żądania zmian powinny być przesyłane 
do spółki Zalando SE, Tamara-Danz-Straße 1, 10243 Berlin (Deutschland) lub na adres service@zalando.pl. 
Zalando zobowiązane będzie do rozpatrzenia żądania w możliwie najkrótszym terminie, chyba że nie 
będzie miała takiej możliwości. W takim przypadku Zalando usunie z systemu informacje danej osoby.  
 

§ 6 Odpowiedzialność za konkurs 

1. Uczestnicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za wszelkie treści zamieszczane w związku z 
Konkursem.  
 
2. Uczestnik, który udostępnił zdjęcie lub kolaż, zobowiązany jest zapewnić, że przekazany materiał jest 
jego autorstwa oraz, że nie jest on w żaden sposób nielegalny, obraźliwy lub krzywdzący oraz że nie 
stanowi zniesławienia osób trzecich.  
 
3. Publikacja reklam (ogłoszeń) lub materiałów promocyjnych jest zabroniona.  
 
4. Treści, które nie spełniają wymagań określonych w niniejszym Regulaminie będą usuwane bez 
wcześniejszego ostrzeżenia.  
 
5. Zalando nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie przez Uczestnika praw osób trzecich ani za 
związane z tym spory prawne. Zalando nie odpowiada także za związane z tym koszty prawne.  
 

§ 7 Podatki 

1. Zalando nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek ewentualne opłaty i podatki, do uiszczenia 

których mogą być zobowiązani zwycięzcy Konkursu w związku z przyznanymi nagrodami. Obowiązek 

uiszczenia ewentualnych opłat i podatków spoczywa na osobach otrzymujących nagrody. 



2. Zalando niniejszym informuje Zwycięzców o obowiązku złożenia poprawnych zeznań podatkowych i nie 

ponosi odpowiedzialności w tym zakresie. 

 

§ 8 Odpowiedzialność 

 

1. Zalando zobowiązane jest dokładać uzasadnionych starań przy organizacji i zarządzaniu Konkursem. 

Zalando nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za szkody wynikające z Konkursu, publikacji imienia i 

nazwiska Zwycięzcy ani z innego powodu. Zalando nie ponosi odpowiedzialności za potencjalne pomyłki 

drukarskie lub błędy ortograficzne, ani za inne podobne błędy jakiegokolwiek rodzaju w umieszczonych 

materiałach. 

 

§ 9 Własność Intelektualna 

 

1. Uczestnik przekazuje wyłączne, nieograniczone prawa do korzystania z zamieszczonego materiału 

na rzecz Zalando we wszelkich znanych i nieznanych formach użycia. Przekazanie praw obejmuje 

prawa do korzystania zarówno w ramach firmy, jak i płatne lub bezpłatne przeniesienie (w tym 

częściowe) przedmiotowych praw na rzecz stron trzecich. Oznacza to, że uczestnik zachowuje prawo 

do korzystania ze swojego materiału w celach prywatnych po jego przesłaniu oraz do korzystania z 

niego na portalach społecznościowych (np. Facebook, YouTube). Niemniej jednak komercyjne 

zastosowanie materiału za pośrednictwem stron trzecich jest niedozwolone.  

 

2. Treści wykorzystane w Konkursie nie mogą być wykorzystywane w innych konkursach bez uprzedniej  

pisemnej zgody Zalando. 

 

§ 10 Pozostałe postanowienia 

1. Zalando zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie, bez podania 

przyczyny, we właściwy sposób przekazując Uczestnikom informacje i powiadomienia o takich zmianach. 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa 

niemieckiego. 


