REGULAMIN KONKURSU
§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „#1 Napisz artykuł o bezpieczeństwie i
wygraj Yubikey 4 lub Yubikey NEO” i jest zwany dalej: "Konkursem".
2. Organizatorem Konkursu jest portal AVLab.pl
3. Fundatorem nagród jest firma:
Yubico AB z siedzibą w Szwecji: Olof Palmes gata 11, 6th floor, 111 37 Stockholm
§ 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA
1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w
zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego
przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących
warunków:
a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z §
2 pkt 1.
b) osoba biorąca udział w Konkursie musi wysłać na adres e-mail
kontakt@avlab.pl:
•

co najmniej dwa artykuły komentujące bieżące wydarzenia z branży
bezpieczeństwa,

•

recenzję lub test rozwiązania z zakresu ochrony / hardeningu dowolnego
systemu operacyjnego,

•

własne badania, które nigdzie nie zostały opublikowane.

§ 3 NAGRODY
1. Nagrodą główną w Konkursie jest Yubikey NEO, który zostanie wysłany na adres
Uczestnika na koszt redakcji.
2. Nagrodą pocieszenia są trzy klucze Yubkiey 4, które zostaną wysłane na adresy
Uczestników na koszt redakcji.
3. Nagrodę pocieszenia otrzymają 3 osoby, których artykuły zostaną wybrane
przez skład: Adrian Ścibor, Wojciech Stysiek, Bartłomiej Hawrot.
4. Nagrodę główną otrzyma autor najlepszego tekstu o bezpieczeństwa, który
zostanie wybrany przez redakcję w składzie: Adrian Ścibor, Wojciech Stysiek,
Bartłomiej Hawrot.
5. Zdobywcy nagród zostaną powiadomieni o wygranej drogą elektroniczną na
podany adres e-mail w ciągu 5 dni od zakończenia konkursu.
§ 4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
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1. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża
zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez
Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w
związku z wydaniem nagrody
2. Dane osobowe bez wyraźnej zgody Uczestnika nie zostaną publicznie
ujawnione.
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