
Warszawa, 20 stycznia 2020 r. 
 

REGULAMIN KONKURSU Z ZAKRESU PRAWA CYWILNEGO 
 

Organizator 
 
1. Organizatorem konkursu z zakresu prawa cywilnego (Konkurs ) jest Kocur i Wspólnicy Spółka 

komandytowa z siedzibą w Warszawie (00-519), ul. Wspólna 35/8, zarejestrowana w Krajowym 
Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejestrowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000522525, NIP 7010438115 
(Kancelaria). 
 
Uczestnicy 
 

2. Konkurs przeznaczony jest zarówno dla studentów, jak i absolwentów studiów prawniczych 
(absolwenci, którzy obronili pracę magisterską w 2018 r. lub później). W konkursie nie mogą 
uczestniczyć osoby, które odbyły już staż w Kancelarii, czy też były związane z Kancelarią 
jakąkolwiek umową. Kancelaria zastrzega sobie prawo do weryfikacji okoliczności wskazanych 
w niniejszym punkcie. 
 
Praca konkursowa 
 

3. Zadaniem uczestników konkursu jest zaproponowanie rozstrzygnięcia, jakie powinien wydać 
Trybunał Arbitrażowy w oparciu o przedstawiony stan faktyczny sprawy (link do opisu stanu 
faktycznego znajduje się na stronie internetowej Kancelarii w dziale „Aktualności”). W 
odpowiedzi należy: (a) wskazać, jakie powinno być rozstrzygnięcie Trybunału Arbitrażowego, 
oraz (b) zwięźle uzasadnić swoje stanowisko. 
 
Kryteria formalne pracy 

 
4. Prace konkursowe muszą odpowiadać kryteriom formalnym: 

 
i. dokument w formacie PDF lub Word, 
 
ii. maksymalnie 5 stron A4, 
 
iii.  czcionka Times New Roman 11 pkt, 
 
iv. brak interlinii, 
 
v. marginesy 2,5 cm. 

 
Termin przesłania prac i zgłoszenia do konkursu 

5. Pracę konkursową należy przesłać wyłącznie e-mailem na adres office@kocurpartners.com 
najpóźniej do 22 marca 2020 r. do godz. 23:59 z podaniem w treści e-maila: 
 
i. imienia i nazwiska, 

 
ii. numeru telefonu, 

 
iii.  nazwy uczelni, 

 
iv. roku studiów (lub roku obrony pracy magisterskiej), 

 



v. następującej klauzuli: „Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez 
Kocur i Wspólnicy Sp.k. z siedzibą w Warszawie w celu przeprowadzenia konkursu z 
zakresu prawa cywilnego”. 

 
Kryteria oceny prac 
 

6. Ocena prac konkursowych obejmować będzie, poza umiejętnością merytorycznej analizy 
problemu prawnego, także umiejętność prawidłowego formułowania wypowiedzi, jej 
uporządkowanie, umiejętność praktycznego zastosowania konstrukcji prawnych, uwzględnienia 
aspektów gospodarczych sprawy, poprawność językową, prezentację i edycję tekstu. 
 
Termin ogłoszenia wyników 
 

7. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie Kancelarii do dnia 6 kwietnia 2020 r., w dziale 
„Aktualności”. Ze zwycięzcą oraz autorami najlepszych prac skontaktujemy się bezpośrednio. 

 
Nagrody 

 
8. Spośród uczestników Konkursu może zostać wyłoniony zwycięzca Konkursu, któremu 

przypadnie nagroda, składająca się z: (a) nagrody pieniężnej w wysokości 2.000 zł, oraz (b) 
płatnych praktyk w Kancelarii, z zastrzeżeniem następującego warunku: nagroda pieniężna, o 
której mowa w punkcie (a) powyżej, zostanie wypłacona zwycięzcy pod warunkiem, że 
zwycięzca odbędzie w Kancelarii płatne praktyki, o których mowa w punkcie (b) powyżej, w 
wymiarze co najmniej 1 miesiąca. 
 

9. Nagroda pieniężna, o której mowa w punkcie 8(a) powyżej, będzie płatna przelewem bankowym, 
a do jej odebrania niezbędne jest posiadanie rachunku bankowego. Z nagrody pieniężnej mogą 
zostać potrącone należności publicznoprawne przypadające od nagrody pieniężnej, których 
płatnikiem jest Kancelaria, o ile będą należne. 
 

10. Dodatkowo, nagrody w postaci płatnych praktyk w Kancelarii mogą zostać przyznane również 
innym wyróżnionym uczestnikom Konkursu. 

 
11. Terminy rozpoczęcia praktyk nastąpią w terminie uzgodnionym przez uczestnika Konkursu i 

Kancelarię.  
 
Zastrzeżenia odnośnie nagród 
 

12. Ostateczną decyzję w sprawie wyników Konkursu podejmuje Kancelaria. Kancelaria zastrzega 
sobie prawo do niewyłonienia zwycięzcy. Decyzje Kancelarii są ostateczne i nie przysługuje od 
nich odwołanie.  
 
Dane Osobowe 
 

13. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez uczestników Konkursu jest 
Kancelaria. 

 
14. Można się z nami skontaktować pod adresem e-mail: office@kocurpartners.com lub telefonicznie 

pod numerem (22)-622-15-62. 
 
15. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu, w 

tym w celu komunikacji z uczestnikami, poinformowania ich o wyniku Konkursu oraz 
przekazania nagród. Imiona i nazwiska zwycięzcy oraz autorów najlepszych prac, wraz z 
informacją o przyznanej nagrodzie, mogą zostać opublikowane na stronie internetowej Kancelarii 
w dziale „Aktualności”. Podstawą przetwarzania danych osobowych w celu przeprowadzenia 



Konkursu jest zgoda uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2016/679 z 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). 

 
16. Dane zwycięzcy (imię i nazwisko oraz dane do przelewu w celu przekazania nagrody) będą 

również przetwarzane w celu wykonania przez Kancelarię obowiązków prawnych związanych z 
wypłatą nagrody i przechowywaniem dokumentacji księgowej. Podstawą przetwarzania danych 
osobowych w tym celu jest wykonanie obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 

 
17. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem uczestnictwa w Konkursie. 
 
18. Kancelaria będzie przechowywać dane uczestników Konkursu do chwili zakończenia Konkursu 

oraz przekazania nagród. Dane zwycięzcy (imię i nazwisko oraz dane do przelewu w celu 
przekazania nagrody) będą dodatkowo przechowywane przez czas wymagany przepisami prawa, 
w szczególności Ustawy o rachunkowości lub Ordynacji podatkowej.  

 
19. Dane uczestników Konkursu mogą zostać ujawnione: pracownikom, zleceniobiorcom i 

wspólnikom Kancelarii, upoważnionym do przetwarzania danych w ramach wykonywania 
swoich obowiązków; podmiotom świadczącym usługi doradcze, usługi księgowe, usługi 
informatyczne oraz usługi profesjonalnego niszczenia dokumentacji i innych nośników danych. 

 
20. Dane uczestników Konkursu nie są udostępniane odbiorcom danych spoza EOG (obszar 

obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 
 
21. Przetwarzając dane, Kancelaria nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, w 

szczególności nie dokonuje profilowania. 
 
22. Uczestnikom Konkursu przysługuje: 
 

(a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
 
(b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 
 
(c) prawo do usunięcia danych, jeżeli zdaniem uczestnika nie ma podstaw do tego, żeby 

Kancelaria je przetwarzała; 
 
(d) prawo ograniczenia przetwarzania danych – uczestnik może żądać, aby Kancelaria 

ograniczyła przetwarzanie danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub 
wykonywania uzgodnionych z uczestnikiem działań, jeżeli zdaniem uczestnika Kancelaria 
ma nieprawidłowe dane lub przetwarza je bezpodstawnie, lub jeśli uczestnik nie chce, żeby 
Kancelaria je usunęła, bo są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub 
na czas wniesionego przez uczestnika sprzeciwu względem przetwarzania danych; 

 
(e) prawo do przenoszenia danych; 
 
(f) prawo cofnięcia zgody; 
 
(g) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 
 
(h) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego 

właściwego organu nadzorczego, jeżeli uczestnik uważa, że przetwarzanie danych 
osobowych narusza przepisy prawa. 

 



23. W celu wykonania ww. praw uczestnik Konkursu powinien skierować żądanie pod adresem e-
mail: office@kocurpartners.com. 
 
Pozostałe postanowienia 
 

24. Wszelkie materiały związane z Konkursem, w tym prace konkursowe, przekazane Kancelarii 
przez uczestników Konkursu, nie podlegają zwrotowi. 

 
25. Kancelaria ma prawo dokonać w każdej chwili zmiany lub uzupełnienia niniejszego Regulaminu. 


