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REGULAMIN KONKURSU „BUG BOUNTY BYDGOSZCZ” (BBB) 

 

 

 

 

1. Cel konkursu 

 

1.1. Zwiększenie bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych użytkowanych przez 

organizatora. 

1.2. Zwiększenie świadomości związanej z zagrożeniami płynącymi z cyberprzestrzeni. 

1.3. Promocja działań „ethical haker”, „white hat hacker” jako idei wspierającej bezpieczeństwo 

organizacji. 

1.4. Rozwijanie pasji i zainteresowań związanych z informatyką, a w szczególności  

z bezpieczeństwem systemów teleinformatycznych. 

 

2. Organizator konkursu i sposób kontaktu 

 

2.1. Organizatorem konkursu jest Miasto Bydgoszcz. 

2.2. Przygotowaniem i przeprowadzeniem konkursu zajmuje się Wydział Informatyki Urzędu 

Miasta Bydgoszczy przy współpracy z Pałacem Młodzieży w Bydgoszczy. 

2.3. Wszelkie pytania dotyczące konkursu można zadawać drogą mailową, wysyłając wiadomość 

na adres: bbb@um.bydgoszcz.pl. 

 

3. Udział w konkursie 

 

3.1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów bydgoskich szkół podstawowych  

i ponadpodstawowych. Konkurs nie wymaga wcześniejszego zgłaszania się, ani rejestrowania 

uczestników chcących wziąć w nim udział. Jedynym warunkiem jest wypełnienie zasad 

konkursu.  

3.2. Uczestnicy niepełnoletni mogą uczestniczyć w konkursie za zgodą prawnych opiekunów. 

Oświadczenie opiekuna jest wysyłane wraz z formularzem zgłoszeniowym drogą elektroniczną 

w postaci skanu. W przypadku otrzymania nagrody należy okazać oryginał oświadczenia 

organizatorowi. 

3.3. W konkursie nie mogą uczestniczyć dzieci oraz krewni osób zaangażowanych  

w przygotowanie konkursu, czyli pracowników Wydziału Informatyki Urzędu Miasta 

Bydgoszczy.  

 

4. Czas trwania konkursu 

 

Termin rozpoczęcia i zakończenia konkursu zostanie ogłoszony na stronie bbb.um.bydgoszcz.pl. 

 

5. Zasady konkursu, zasady wyłonienia zwycięzców i przyznania nagród 

 

5.1. Konkurs polega na znalezieniu luk w oprogramowaniu webowym udostępnionym  

przez organizatora na stronie bbb.um.bydgoszcz.pl.  Login i hasło dostępu do wnętrza aplikacji 

dla uczestnika, to wraracki z hasłem 345Rtyuiop#2. Login użytkownika  

o uprawnieniach administracyjnych, to admin, a loginy przykładowych, standardowych 

użytkowników, to ababacki, mgagacka. Wszystkie konta pozbawione są limitu prób 

nieudanych logowań. 
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5.2. Codziennie o godzinie 4:00 system jest przywracany przez organizatora do wersji z chwili 

rozpoczęcia konkursu.  

5.3. Za każdą znalezioną lukę danego rodzaju przyznana zostanie odpowiednia liczba punktów: 

10 pkt – przejęcie kontroli nad bazą danych aplikacji (dostęp do tabel aplikacji w trybie 

zapisu), 

5 pkt – umieszczenie informacji na wewnętrznej stronie aplikacji, w kodzie strony  

(po zalogowaniu), 

4 pkt – przejęcie kontroli nad kontem administracyjnym, 

3 pkt – umieszczenie informacji na ekranie logowania do aplikacji, w kodzie strony, 

2 pkt – przejęcie kontroli nad kontem innego użytkownika, 

1 pkt – przejęcie sesji innego zalogowanego użytkownika. 

5.4. Zadaniem uczestnika jest szczegółowe opisanie znalezionej luki, co pozwoli organizatorowi  

na potwierdzenie realizacji zadania. System udostępniony przez organizatora, po znalezieniu 

luki powinien, w miarę możliwości, pozostać w stanie niezmienionym. Informacja o luce 

powinna być przekazana wyłącznie organizatorowi, na formularzu załączonym  

do niniejszego regulaminu. 

5.5. Podczas wyszukiwania luk uczestnik korzysta wyłącznie z własnych, otwartych lub przez 

siebie zakupionych, legalnych narzędzi informatycznych. 

5.6. Organizator zastrzega sobie możliwość wykorzystania wszystkich dostępnych zabezpieczeń 

aplikacji, w tym odcięcia uczestnika wykorzystującego techniki bruteforce lub ddos. 

5.7. O przyznaniu nagród decyduje potwierdzenie znalezionej luki i możliwość jej odtworzenia  

w środowisku testowym organizatora. Potwierdzenie luki skutkować będzie przyznaniem 

opisanej wyżej liczby punktów. 

5.8. Uczestnik może wskazać dowolną liczbę luk każdego rodzaju, przy czym za każdy rodzaj luki 

punkty zostaną przyznane tylko raz (maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać  

w konkursie wynosi 25 pkt). 

5.9. Jeden uczestnik może wysłać wyłącznie jeden formularz zgłoszenia, na którym opisze 

wszystkie luki, które chce zgłosić do konkursu. Uczestnik decyduje, czy ryzykuje czasem 

zgłoszenia i wyszukuje kolejne luki, czy wysyła formularz z pierwszą znalezioną luką. 

5.10. O kolejności przyznanych miejsc decydować będzie sumaryczna liczba punktów,  

a w przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów, kolejność wpływania zgłoszeń  

na konto mailowe organizatora. 

5.11. Z wyników konkursu zostanie sporządzony protokół, na podstawie którego zostaną wypłacone 

nagrody finansowe. 

5.12. Wszystkie zgłoszenia dotyczące znalezionych luk należy kierować na adres mailowy: 

bbb@um.bydgoszcz.pl przez załączenie wypełnionego formularza dołączonego  

do niniejszego regulaminu. 

5.13. Rozmiar maila z formularzem nie może przekroczyć 30 MB. 

5.14. W konkursie przyznane zostaną nagrody finansowe: 

2000 zł - za zajęcie I miejsca 

1000 zł - za zajęcie II miejsca 

500 zł - za zajęcie III miejsca. 

5.15. Nagrody finansowe zostaną przekazane na konto bankowe wskazane przez uczestnika  

lub jego prawnego opiekuna. 

5.16. Organizator zastrzega sobie możliwości wykorzystania przesłanych informacji w celu 

poprawy bezpieczeństwa użytkowanych systemów teleinformatycznych. 

5.17. Odebranie nagrody wymaga okazania legitymacji szkolnej lub zaświadczenia ze szkoły  

o byciu uczniem, zgodnych co do danych z przesłanym formularzem oraz w przypadku 

uczniów niepełnoletnich okazania oświadczenia zawierającego zgodę prawnego opiekuna  

na udział w konkursie. 
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6. Ogłoszenie wyników 

 

6.1. Organizator zobowiązuje się do poinformowania o liczbie zdobytych punktów i zajętym 

miejscu wyłącznie pierwszych 10 uczestników. 

6.2. Informacja zostanie przekazana drogą mailową w odpowiedzi na otrzymany formularz 

zgłoszenia. 

6.3. W przypadku osób nagrodzonych, w mailu znajdzie się również informacja o miejscu i dacie 

wręczenia nagród. 

6.4. Informacja o pierwszych III miejscach zostanie opublikowana na stronie internetowej 

organizatora. 

 

7. Ochrona danych osobowych  

 

Uczniowie biorący udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez 

organizatora w rozumieniu rozporządzenia 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(RODO) w celach przeprowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzcy, ogłoszenia 

wyników i przyznania nagród. Zgoda jest udzielania na formularzu zgłoszenia konkursu. 

  

8. Postanowienia końcowe 

 

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu.  
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FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

„BUG BOUNTY BYDGOSZCZ” (BBB) 

 

Imię i nazwisko:  

Szkoła:  

Klasa:  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, oświadczam, że zapoznałem się  

z regulaminem oraz przyjąłem do wiadomości informacje związane z przetwarzaniem danych 

osobowych* 

 

TAK [   ]                                                                            NIE [   ] 

 
*właściwe zaznacz znakiem x, brak zgody będzie oznaczał usunięcie formularza z systemu i rezygnację z udziału w konkursie 

  

  

Opis należy wkleić pod danym rodzajem znalezionej luki. Można załączyć screeny, zdjęcia, 

schematy. 

 

Opis znalezionej luki rodzaju:  

przejęcie kontroli nad bazą danych aplikacji (dostęp do tabel aplikacji w trybie zapisu) 

 

 

 

Opis znalezionej luki rodzaju: 

umieszczenie informacji na wewnętrznej stronie aplikacji, w kodzie strony (po zalogowaniu) 

 

 

 

Opis znalezionej luki rodzaju: 

przejęcie kontroli nad kontem administracyjnym 

 

 

 

Opis znalezionej luki rodzaju: 

umieszczenie informacji na ekranie logowania do aplikacji, w kodzie strony 

 

 

 

Opis znalezionej luki rodzaju: 

przejęcie kontroli nad kontem zwykłego użytkownika 

 

 

 

Opis znalezionej luki rodzaju: 

przejęcie sesji zalogowanego użytkownika 

 

 

 

 

W przypadku osób niepełnoletnich do formularza należy dołączyć skan oświadczenia prawnego 

opiekuna, a oryginał okazać podczas odbioru nagrody. 
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OŚWIADCZENIE PRAWNEGO OPIEKUNA 

 

 

 

Jako opiekun prawny uczestnika  

 

………………………………………………….……………………………………………………… 
(imię i nazwisko uczestnika) 

 

wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego  w celu wzięcia 

udziału w konkursie „BUG BOUNTY BYDGOSZCZ”, oświadczam, iż zapoznałem się  

z regulaminem i akceptuję jego zapisy. 

 

 

 
 

 

 

 

……………………………………………………….. 
(podpis opiekuna) 
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OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

 

(Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Art. 6 ust.1 lit. a, RODO -  osoba, której 

dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym  

lub większej liczbie określonych celów) 
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest   

Miasto Bydgoszcz z siedzibą przy ul. Jezuickiej 1, 85-102 Bydgoszcz 

2. W sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych możecie się Państwo kontaktować  

z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą e-mail: 

iod@um.bydgoszcz.pl 

lub pisemnie na adres:  

Urząd Miasta Bydgoszczy, Inspektor Ochrony Danych, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz 

3. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody. 

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu, wyłonienia 

zwycięzcy, ogłoszenia wyników i przyznania nagród . 

5. Niewyrażenie zgody będzie skutkowało usunięciem przesłanego formularza i brakiem możliwości 

ubiegania się o nagrodę. 

6. Państwa dane będą udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Dane 

mogą zostać również upublicznione poprzez publikację wizerunku zwycięzców na stronie 

internetowej Urzędu Miasta Bydgoszczy wraz z informacją o imieniu, nazwisku, szkole i klasie 

uczestnika. 

7. Do Państwa danych osobowych mogą mieć dostęp, wyłącznie na podstawie zawartych umów 

powierzenia przetwarzania , podmioty zewnętrzne realizujące usługi na rzecz Urzędu Miasta 

Bydgoszczy, w szczególności firmy informatyczne świadczące usługi utrzymania i rozwoju 

systemów informatycznych. 

8. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres 1 miesiąca oraz w zakresie imienia  

i nazwiska opublikowane na portalu internetowym organizatora. 

9. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych jesteście Państwo uprawnieni do: 

a. Dostępu do swoich danych osobowych. 

b. Poprawiania swoich danych osobowych. 

c. Cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu 

zgłoszenia wycofania zgody należy skontaktować się z wymienionym wyżej Inspektorem 

Ochrony Danych. 

d. Wniesienia żądania usunięcia danych w przypadku cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. 

e. Wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania 

w przypadku: 

i. zakwestionowania prawidłowości danych lub podstawy prawnej ich 

przetwarzania, 

ii. potrzeby zapobieżenia usunięcia Państwa danych, pomimo wygaśnięcia prawnego 

tytułu do ich przetwarzania przez Urząd, w celu umożliwienia Państwu ustalenia, 

dochodzenia lub obrony roszczeń, 

f. Do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się 

do odczytu maszynowego danych osobowych, które zostały dostarczone 

administratorowi, oraz przesłania ich innemu administratorowi (wyłącznie w przypadku 

przetwarzania danych z użyciem systemów informatycznych). 

g. Wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 


