
Regulamin akcji "Legitymacja Wzorowego Studenta” 

 

I. Cel program  

1. Celem akcji "Legitymacja Wzorowego Studenta” jest nagradzanie i motywowanie studentów 

do regularnej obecności na wykładach otwartych i szkoleniach organizowanych przez 

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ. Studenci biorący udział w programie będą zbierać 

punkty w postaci pieczątek za uczestnictwo w wybranych wydarzeniach oferowanych przez 

Wydział. Punkty będzie można wymieniać na nagrody.  

 

II. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa warunki akcji " Legitymacja Wzorowego Studenta”. 

2. Pilotażowa edycja programu będzie trwała od 22.03.2023 r do 30.06.2023 roku.  

3. Organizatorem wydarzenia jest Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ zwany dalej 

„Organizatorem”. 

4. Student przystępuje do akcji poprzez wypełnienie formularza 

(https://forms.office.com/e/4s1289aYvr) oraz pobranie “Legitymacji Wzorowego Studenta”. 

Z momentem przystąpienia do programu lojalnościowego Student staje się Uczestnikiem. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w każdym 

momencie trwania akcji. 

6. Uczestnik akcji może zrezygnować z udziału w programie w każdym momencie bez podania 

przyczyny. 

 

III. Warunki uczestnictwa 

1. Akcja “Legitymacja Wzorowego Studenta” jest dostępna dla wszystkich studentów Wydziału 

Ekonomiczno-Socjologicznego, w tym: 

a. studentów studiów stacjonarnych; 

b. studentów studiów niestacjonarnych; 

c. studentów przebywających w danym semestrze na Wydziale Ekonomiczno-

Socjologicznym UŁ w ramach umów bilateralnych i programu Erasmus+.  

2. Warunkiem uczestnictwa w akcji jest wypełnienie formularza dostępnego pod adresem 

(https://forms.office.com/e/4s1289aYvr) oraz pobranie “Legitymacji Wzorowego Studenta”.  

3. Przystępując do programu Uczestnik zgadza się na kontakt drogą mailową dotyczący 

informacji o punktowanych wydarzeniach. 

4. “Legitymacyjna Wzorowego Studenta” dostępna będzie w wyznaczonych miejscach na 

terenie Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ. O możliwości odbioru Organizator 

będzie informował studentów za pomocą mediów społecznościowych 

(www.facebook.com/w.eksoc oraz www.instagram.com/eksocul) oraz na stronie 

internetowej (www.eksoc.uni.lodz.pl)  

5. Uczestnictwo w programie jest dobrowolne i bezpłatne.  

6. Do akcji można dołączyć w każdym momencie w okresie 22.03.2023 r do 30.06.2023 roku. 

 

IV. Zasady przyznawania punktów lojalnościowych 

1. Punkty lojalnościowe są przyznawane za: 

http://www.facebook.com/w.eksoc
http://www.instagram.com/eksocul
http://www.eksoc.uni.lodz.pl/


a. uczestnictwo w wykładach otwartych, wykładach dziekańskich, wykładach 

gościnnych organizowanych na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ, 

ogłoszonych przez Organizatora jako wydarzenia punktowane; 

b. uczestnictwo w szkoleniach oferowanych przez różne jednostki Wydziału 

Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ, włączając szkolenia organizowane przez 

organizacje i firmy partnerskie, ogłoszonych przez Organizatora jako wydarzenia 

punktowane; 

c. uczestnictwo w innych wydarzeniach ogłoszonych przez Organizatora jako 

wydarzenia punktowane.  

2. Pełna lista wydarzeń objętych akcją “Legitymacja Wzorowego Studenta” będzie dostępna na 

stronie internetowej Organizatora (www.eksoc.uni.lodz.pl/lws). Lista będzie na bieżąco 

aktualizowana.  

3. Punkty będą przyznawane w formie pieczątek, które studenci będą zbierać na pobranej 

“Legitymacji Wzorowego Studenta.” 

4. Liczba punktów za każde wydarzenie wynosi jeden punkt (jedna pieczątka).  

5. Pieczątek będą przyklejane na kartach okazanych przez Uczestnika przez upoważnione osoby 

przed rozpoczęciem lub po zakończeniu wydarzenia.  

6. Maksymalnie można zebrać osiem punktów (pieczątek).  

7. Organizator nie odpowiada za zgubienie / zniszczenie karty z pieczątek.  

8. Organizator zastrzega, że Uczestnicy nie mogą wymieniać się kartami.  

 

V. Nagrody 

1. Po zakończeniu zajęć w semestrze letnim 2022/2023, studenci mogą wymienić swoje punkty  

na nagrody w czasie letniej sesji egzaminacyjnej, czyli w dniach od 12 czerwca do 2 lipca 

2023 r. 

2. Nagrody będą wydawane w zależności od liczby zebranych punktów. 

3. Student, który zgłosi się w wyznaczonym czasie po odbiór nagrody, otrzyma jedną nagrodę 

zgodnie z zebraną liczbą punktów oraz według dostępności nagród w danej kategorii.  

4. Pulę nagród ustala się na 5000 zł. Nagrody będą wydawane do osiągnięcia wspomnianej 

kwoty lub do wyczerpania zapasów. 

5. Ustala się trzy kategorie nagród zależne od liczby zebranych punktów:  

a. Nagrody za trzy punkty: zestaw gadżetów Wydziałowych: karabińczyk, badge i 

magnes 

b. Nagrody za sześć punktów: czarna torba z wzorem Wydziału Ekonomiczno-

Socjologicznego UŁ lub czarny workoplecak z logo Wydziału Ekonomiczno-

Socjologicznego UŁ 

c. Nagrody za osiem punktów: czarna bluza z logo Wydziału Ekonomiczno-

Socjologicznego UŁ 

6. Aby wymienić punkty na nagrody, studenci muszą spełnić następujące warunki: 

a. Być zarejestrowanymi uczestnikami programu; 

b. Przedstawić i oddać kartę z zebranymi punktami; 

c. Pokwitować odbiór nagrody.  

 

VI OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 



Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 roku 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), dalej zwanego „RODO” informujemy, że: 
 
1. Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Łódzki z siedzibą w Łodzi, ul.  Narutowicza 

68, 90-136 Łódź. 
2. W każdym przypadku Pan/Pani może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: na wyżej 

wskazany adres korespondencyjny z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych UŁ lub e-mailowo pod 
adresem poczty elektronicznej: iod@uni.lodz.pl; 

3. Dane osobowe wszystkich Uczestników obejmujące: imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, będą 
przetwarzane w następujących celach: 

− rejestracji uczestnictwa oraz organizacji i przeprowadzenia akcji “Legitymacja Wzorowego 
Studenta”; organizowanej w dniach 22.03.2023 r. do 30.06.2023 r. przez Wydział 
Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ; 

− komunikowania się z Uczestnikami w sprawach związanych z Programem, udokumentowania 

jego przebiegu. 

− Przesyłanie informacji o punktowanych wydarzeniach.  

 
Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie: 
art. 6 ust. 1 lit. a) RODO na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych 
osobowych; 
 
W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, posiada 
Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody. 
 Pani/Pana dane mogą być udostępniane podmiotom i osobom upoważnionym do tego na podstawie 
przepisów prawa oraz stosownych umów zawartych z Uniwersytetem.  
 
W sytuacjach przewidzianych w przepisach prawa dane osobowe mogą być też przetwarzane w 
okresie niezbędnym do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń.  
Przysługuje Pani/Panu prawo: 

1) dostępu do treści swoich danych, 
2) do sprostowania swoich danych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, 
3) do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach 

przewidzianych prawem, 
4) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 
5) do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2. 
4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji celów, 

o których mowa w pkt 3 powyżej. 
 

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Wydarzeniu będą rozstrzygane przez sąd 

właściwy dla siedziby Organizatora. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa 

polskiego. 

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia na stronach internetowych Organizatora. 

mailto:iod@uni.lodz.pl

