REGULAMIN KONKURSU
Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą “Dlaczego
warto się szczepić”.

§1

1. Organizatorem konkursu pod nazwą “Dlaczego warto się szczepić” (zwanego dalej
„Konkursem”) jest spółka Lecznice Citomed sp. z o.o., z siedzibą w Toruniu przy ul. Marii
Skłodowskiej Curie 73, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
0000166295, zwana w dalszej części Regulaminu „Organizatorem”.
2. Fundatorem nagrody w Konkursie jest PHU Polmozbyt Toruń Holding S.A. z/s w Toruniu.
3. Konkurs organizowany jest w Toruniu w dniach 26.06.2021 – 27.06.2021.
4. Treść niniejszego Regulaminu zostaje podana do publicznej wiadomości i będzie dostępna do
czasu rozstrzygnięcia Konkursu:

-

poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Organizatora: www.citomed.pl,

w siedzibie Organizatora zlokalizowanej przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie 73, 87-100 Toruń.
5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest zakładem wzajemnym ani grą losową, w
szczególności loterią fantową ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani
żadną inną formą gry hazardowej w rozumieniu zapisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o
grach hazardowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 847).
§2
Cel Konkursu
Celem Konkursu jest promowanie oraz informowanie o bezpłatnej akcji szczepień przeciwko
wirusowi Sars-Cov.-2 prowadzonych przez Organizatora.
§3
Przedmiot Konkursu

1. Konkurs polega na wytworzeniu krótkiego, własnego i kreatywnego uzasadnienia w formie
hasłowej (dalej jako „Hasło konkursowe”) dla poddania się szczepieniu przeciwko wirusowi
Sars-Cov.-2 i pozostawienie go na formularzu udostępnionym przez Organizatora w punkcie
szczepień, jak też opcjonalnie opublikowanie go na portalu Facebook, którego użytkownikiem
jest Organizator: www.facebook.com/leczniceCitomed
2. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne, a rezygnacja z uczestnictwa nastąpić może w
każdej chwili.

§4
Warunki uczestnictwa

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem.
Uczestnik poprzez akceptację warunków Regulaminu zobowiązuje się do przestrzegania jego
postanowień oraz potwierdza, iż spełnia wszystkie wymogi, które uprawniają go do
uczestnictwa w Konkursie.
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2. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba pełnoletnia, o pełnej zdolności do czynności
prawnej, która posiada prawo jazdy kategorii B oraz wobec której nie orzeczono zakazu
prowadzenia pojazdów.
3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być osoby pozostające w stosunku pracy z Organizatorem,
członkowie rodzin pracowników Organizatora, podwykonawcy lub współpracownicy
Organizatora.
4. Warunkiem udziału w Konkursie jest:
- Poddanie się szczepieniu na Sars-Cov.-2 dowolną szczepionką w czasie trwania Konkursu w
punkcie szczepień Organizatora w Ratuszu Staromiejskim w Toruniu,
- przedstawienie Organizatorowi w tym punkcie szczepień potwierdzenia zaszczepienia,
- Wypełnienie niezwłocznie po szczepieniu formularza konkursowego, zawierającego: imię,
nazwisko, numer telefonu, adres e-mail Uczestnika, Hasło konkursowe,
- W przypadku Uczestników posiadających profil na portalu Facebook również opublikowanie
Hasła konkursowego jako komentarza do postu o Konkursie na profilu Organizatora
www.facebook.com/leczniceCitomed,
- wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika, w szczególności danych, o
których mowa w tiret 2,
- wyrażenie zgody na rozpowszechnianie przez Organizatora w formie pisemnej oraz
elektronicznej Hasła konkursowego.
5. Autorzy Haseł konkursowych spełniający kryteria określone Regulaminem stają się
Uczestnikami Konkursu z chwilą ich przekazania Organizatorowi wraz z wypełnionym
formularzem zgłoszeniowym, o którym mowa w ust. 3 powyżej zawierającym niezbędne zgody
i oświadczenia autora Pracy konkursowej, w tym zgody na przetwarzanie danych osobowych,
zgody na rozpowszechnianie Hasła Konkursowego i oświadczenia o zapoznaniu się z
Regulaminem.
6. Każdy z Uczestników może zgłosić wyłącznie jedno Hasło konkursowe.
7. Hasło Konkursowe nie powinno przekraczać 250 znaków. Przy obliczaniu ilości znaków nie
bierze się pod uwagę odstępów/spacji.
8. Hasła Konkursowe, których objętość przekracza wskazania z ust. 6, a także Hasła zawierające
treści powszechnie uznawane za obelżywe czy wulgarne, bądź zgłoszenia dotknięte brakami
w postaci niepełnych danych Autora Hasła konkursowego nie będą podlegały kwalifikacji.
9. Zgłoszone Prace Konkursowe muszą być wynikiem indywidualnej twórczości Uczestników
Konkursu. Uczestnik zobowązuje się nie naruszyć autorskich praw osób trzecich.
10. Akceptując Regulamin Uczestnik oświadcza, że w stosunku do przesłanego Hasła
konkursowego przysługuje mu pełnia autorskich praw majątkowych, wolnych od wad
prawnych, obciążeń lub roszczeń osób trzecich, w szczególności wynikających z przepisów
dotyczących ochrony własności intelektualnej.
§5
Komisja Konkursowa

1. Komisja Konkursowa jest odpowiedzialna za wyłonienie zwycięzcy konkursu, poprzez
ocenę Haseł konkursowych.

2. W skład Komisji Konkursowej wchodzi trzech przedstawicieli Organizatora.
3. Komisja Konkursowa dokonuje wyłonienia 1 zwycięzcy.
§6
Kryteria oceny prac konkursowych
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Ocena zgłoszonych Haseł Konkursowych ma charakter uznaniowy i dokonywana jest przez
Komisję Konkursową pod względem oceny poziomu kreatywności, pomysłowości, twórczości
Uczestników Konkursu.
§7
Ogłoszenie wyników, katalog nagród i zasady przyznawania nagród.

1. Nagrodą w Konkursie jest użyczenie do prywatnego korzystania przez jeden weekend,
uzgodniony zgodnie z ust. 4, samochód osobowy marki Citroen model e-C4 electric w pełni
naładowany (zwany dalej „Nagrodą”).
2. Rozstrzygnięcie Konkursu i podanie jego wyników do publicznej wiadomości odbędzie się w
dniu 30 czerwca 2021 roku o godz. 12:00.
3. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora oraz na
fanpage’u
prowadzonym
na
portalu
Facebook
pod
adresem
www.facebook.com/leczniceCitomed.Organizator ogłosi, które Hasło konkursowe Komisja
Konkursowa uznała za najbardziej kreatywne, pomysłowe i twórcze. Organizator opublikuje
również imię i nazwisko autora zwycięskiego Hasła („Zwycięzcy”).
4. Realizacja nagród nastąpi na podstawie odrębnej umowy użyczenia w/w samochodów.
Użyczenie nastąpi w ustalonym ze Zwycięzcą terminie do dnia 31 sierpnia 2021 r. od godz.
16:00
w
piątek
do
godz.
10:00
w
następujący
poniedziałek.
Użyczającym będzie PHU Polmozbyt Toruń Holding S.A. z/s w Toruniu. Warunkiem użyczenia
pojazdu będzie wskazanie przez Zwycięzcę w umowie użyczenia jego imienia, nazwiska,
adresu zamieszkania, numeru dowodu osobistego, okazania ważnego prawa jazdy kategorii B
oraz innych niezbędnych do użyczenia danych wymaganych przez Fundatora.
5. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony przez Organizatora o przyznaniu nagrody pocztą
elektroniczną na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym oraz telefonicznie.
6. W przypadku podania w Formularzu zgłoszeniowym błędnego adresu e-mail bądź numeru
telefonu, który uniemożliwi skontaktowanie się ze zwycięzcą konkursu, nagroda przypada
kolejnemu Uczestnikowi wg. rankingu punktów, które przyznaje Komisja Konkursowa.
7. Ze względu na wprowadzenie szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, przekazanie nagród zostanie uzgodnione ze
zwycięzcami indywidualnie.
8. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do
zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody.
9. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Nagrody na inną, w szczególności zamianę marki
lub modelu samochodu, gdy z przyczyn od niego niezależnych przyznanie Nagrody nie będzie
możliwe.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady nagrody ani nie udziela
gwarancji jakości.
11. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób
fizycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.) Zwycięzca Konkursu są zwolnieni z zapłaty
podatku dochodowego od nagrody, gdyż jednostkowa wartość nagród nie przekracza 2.000 zł
(dwa tysiące złotych).
§ 10
Klauzula Informacyjna RODO

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tzw. RODO Organizator informuje, że:
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-

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych
osobowych Uczestnika jest spółka Lecznice Citomed sp. z o.o., z siedzibą w Toruniu przy ul.
Marii Skłodowskiej Curie 73, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
0000166295.

-

Dane osobowe pozyskane w związku z organizacją Konkursu przetwarzane będą przez
Organizatora na podstawie zgody na ich przetwarzanie. Organizator przetwarzać będzie
pozyskane w związku z organizacją Konkursu dane osobowe w celach związanych z
organizacją, przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu a także w przypadku Zwycięzcy
Konkursu w celu związanym z przyznaniem i odbiorem Nagrody.

-

Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo do wycofania wyrażonej zgody na przetwarzanie
danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody na
przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z brakiem możliwości udziału w
Konkursie. 5. Dane Uczestnika będą przetwarzane przez Organizatora do czasu osiągnięcia
celu, dla którego zostały pozyskane lub do czasu odwołania zgody na ich przetwarzanie.

-

Pozyskane w związku z organizacją Konkursu dane osobowe mogą zostać udostępnione przez
Organizatora innym odbiorcom, jeżeli obowiązek taki będzie wynikać to z przepisów prawa.
Pozyskane w związku z organizacją Konkursu dane osobowe mogą zostać udostępnione przez
Organizatora także podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Organizatora (podmioty
przetwarzające), np. podmioty uczestniczące w organizacji Konkursu, podmioty świadczące
usługi informatyczne, usługi niszczenia dokumentów.
- Uczestnikom przysługuje prawo do:
a. dostępu do danych osobowych,
b. otrzymania kopii danych osobowych,
c. sprostowania lub uaktualnienia danych osobowych,
d. usunięcia danych osobowych – jeżeli Państwa zdaniem nie ma podstaw
do
tego, aby Administrator przetwarzał Państwa dane, możecie Państwo żądać aby Administrator
je usunął za wyjątkiem sytuacji, w których obowiązek przetwarzania danych osobowych wynika
z przepisu prawa lub przetwarzanie danych jest niezbędne do dochodzenia, ustalenia lub
obrony roszczeń,
e. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
f. przenoszenia swoich danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji
o przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym
formacie nadającym się do odczytu maszynowego wyłącznie w zakresie, w jakim dane
osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy i są przetwarzane w sposób
zautomatyzowany,
g. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Uczestnik uznaj,
iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

-

Zgodnie z art. 21 RODO osobom, których dane Organizator będzie przetwarzać nie przysługuje
prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną
przetwarzania danych osobowych jest zgoda.
§ 12
Postanowienia końcowe

1. Naruszenie postanowień Regulaminu przez Uczestnika będzie skutkowało wykluczeniem
go z Konkursu.

2. Postanowienia Regulaminu stanowią podstawę do prowadzenia Konkursu, a ich
interpretacja należy do wyłącznej kompetencji Komisji Konkursowej.
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3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z
przyczyn od niego niezależnych.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia uszkodzone lub złożone po
upływie określonego terminu.
5. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych
przez uczestników.
6. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje pozbawieniem prawa do Nagrody.
7. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Konkursie.
8. W trakcie trwania Konkursu Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień
Regulaminu w każdym czasie, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa
w Konkursie.
9. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Konkursu mają zastosowanie przepisy
powszechnie obowiązującego prawa polskiego. Konkurs nie podlega przepisom ustawy z
dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2018, t.j. z późn zm.)
10. Wszelkie spory wynikłe na tle stosowania Regulaminu i uczestnictwa w Konkursie
rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny z siedzibą w Toruniu.

5

