REGULAMIN KONKURSU
„Eliminacje do finału CTF na EXATEL Security Days 2019”
§1
W niniejszym regulaminie poniższym pojęciom nadano następujące brzmienie:
a. „Organizator” – EXATEL S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Perkuna 47, 04 – 164 Warszawa,
wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000044577, zwany dalej „Organizatorem” lub „EXATEL”,
b. CTF – Capture The Flag – zawody, które polegają rozwiązywaniu zadania opracowane przez
Organizatora w ramach Konkursu. Do rozwiązania zadań wymagana jest wiedza z zakresu
bezpieczeństwa teleinformatycznego.
c. „Eliminacje do finału” – organizowany przez EXATEL na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
konkurs na rozwiązanie zadania w obszarze bezpieczeństwa teleinformatycznego zwane dalej
„Eliminacjami”,
d. „Zespół” – 1 lub 2 przedstawicieli firmy, której pracownik zgłosił się do udziału w EXATEL
Security Days 2019, jego uczestnictwo zostało przyjęte przez organizatorów oraz uiścił on
opłatę za udział w konferencji EXATEL Security Days 2019,
e. Konferencja - konferencji EXATEL Security Days 2019, odbywająca się w dniach 5-6 czerwca
2019 roku
f. „Regulamin” – niniejszy Regulamin Konkursu „Eliminacje do finału CTF na EXATEL Security Days
2019”,
g. „Uczestnik Konferencji” – Osoba, której uczestnictwo w momencie zgłaszania uczestników do
Konkursu CTF zostało potwierdzone przez organizatorów oraz uiścił on opłatę za udział w
konferencji EXATEL Security Days 2019.
§ 2 MIEJSCE I CZAS KONKURSU
Konkurs jest organizowany przez Organizatora i prowadzony na podstawie niniejszego
Regulaminu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie, od dnia 26 kwietnia 2019 roku
start godzina: 00.00 i do 26 maja 2016 roku do godziny 23.59.
§ 3 CEL KONKURSU
Celem Konkursu jest wyłonienie maksymalnie 6 Zespołów, które jak najszybciej i prawidłowo rozwiążą
zadania opracowane przez Organizatora w ramach Konkursu, oraz zarejestruje rozwiązanie (Flagę) na
dedykowanym do tego portalu konkursowym.
§ 4 UCZESTNICY
1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności
prawnych, na zasadzie pełnej dobrowolności, zwani dalej „Uczestnikami Konkursu”.
2. Uczestnikami Konkursu mogą być tylko osoby zgłoszone przez uczestnika konferencji EXATEL
Security Days 2019 roku.
3. Uczestnikami Konkursu mogą być tylko pracownicy firmy, w której zatrudniony jest Uczestnik
Konferencji.
4. Uczestnik konferencji zgłasza Uczestników Konkursu wyłącznie po uzyskaniu zgody
Uczestników Konkursu.

5. Uczestnikiem Konkursu nie mogą być pracownicy oraz współpracownicy Organizatora oraz
członkowie ich rodzin.
6. Zalogowanie się na stronie konkursowej CTF jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
§ 5 KONKURS
1. W ramach konkursu Zespoły otrzymają serię zadań, które będzie trzeba rozwiązać.
2. Każde zadanie jest punktowane zgodnie z zasadą, że punkty są przyznawane za kolejność
zgłoszonych Flag względem innych zespołów.
3. Na podstawie liczby zebranych przez Zespoły punktów zostanie wyłonionych maksymalnie 6
zespołów, które zakwalifikują się do udziału w Finale Konkursu.
4. Finał Konkursu odbędzie się podczas Konferencji EXATEL Security Days 2019 w dniach 5-6
czerwca 2019 roku na PGE Narodowym w Warszawie.
§ 6 WARUNKI KONKURSU
1. Każdemu zgłoszonemu zespołowi w systemie zadaniowym zostanie przyznane 1 konto.
2. Zabronione jest:
a. Dzielenie się flagami,
b. Bruteforce przy zgłaszaniu flag,
c. Ataki na infrastrukturę (np. (D)DoS),
d. Celowe niszczenie zadań, np. przez kasowanie flag,
e. Przeprowadzanie ataków na system liczący punkty,
3. Organizator zastrzega prawo do dyskwalifikowania drużyn nieprzestrzegających Regulaminu.
§8 DANE OSOBOWE
1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą chronione zgodnie z rozporządzeniem 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), Dz.U.UE.L.2016.119.1, (RODO).
2. Administratorem danych osobowych uczestnika jest Organizator konkursu (wskazany
w § 1 lit. a Regulaminu).
3. Dane osobowe Uczestników Konferencji będą przetwarzane w celach przeprowadzenia
Konkursu, tj. wyłonienia jego zwycięzców, a także dla celów promocji Konferencji
oraz działalności Organizatora. (art. 6 ust. lit. b i f RODO).
4. Organizator będzie przetwarzał dane (podane przez uczestnika) do czasu upływu terminów
roszczeń wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
5. Dane osobowe mogą być przekazywane Podmiotom przetwarzającym, które realizują zadania
w imieniu i na rzecz EXATEL S.A. m.in. obsługującym systemy informatyczne wykorzystywane
na potrzeby realizacji Konferencji, świadczących usługi księgowe, pocztowe, archiwizacyjne,
prawne.
6. Organizator gwarantuje Uczestnikom Konferencji prawo dostępu do swoich danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu
wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych. Uczestnik
ma też prawo wnieść skargę do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów w zakresie
ochrony danych osobowych jakim jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (www.uodo.gov.pl).
7. Organizator informuje, iż dane osobowe laureatów Konkursu (imię i nazwisko, nazwa firmy)
zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora. Dane laureatów Konkursu (imię
i nazwisko, nazwa firmy) mogą też być publikowane w mediach społecznościowych i prasie.

8. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobami wskazanymi do kontaktu w sprawach
Konferencji lub z Inspektorem Danych Osobowych pod adresem odo@exatel.pl.
§ 7 NAGRODA
1. Nagrodą za zajęcie jednego z pierwszych 6 miejsc jest możliwość startu w Finale opisanym w
§5 ust 4 oraz zaproszenie do bezpłatnego uczestniczenia w Konferencji w dniach 5-6 czerwca
2019 roku.
2. Prawo do Nagrody nie może być przeniesione na osobę trzecią.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości odbioru lub skorzystania z
przyznanej Nagrody z przyczyn niezależnych od Organizatora. Nieodebranie Nagrody w
terminie oznacza utratę praw do niej.
4. Za brak możliwości skorzystania z nagrody przez Uczestnika Konkursu, Uczestnikowi nie
przysługuje żadna rekompensata.

