REGULAMIN KONKURSU
„Życie bez cukrzycy”
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§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs " Życie bez cukrzycy "
organizowany za pośrednictwem strony internetowej bezcukrzycy.uzdrowiskubusko.pl, zwany dalej
"Konkursem".
Organizatorem Konkursu jest Anna Sojka wykonująca działalność gospodarczą pod firmą MARKET
RESEARCH WORLD ANNA SOJKA, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra przedsiębiorczości i technologii,
miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Stanisława Mastalerza 26/13, 44-100
Gliwice, NIP: 6312560410, REGON: 361275817, adres poczty elektronicznej (e-mail): info@mrwpoland.pl, zwany dalej „Organizatorem".
Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym,
loterią promocyjną, grą, której wynik zależny jest od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą
w ustawie o z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U.2009.201.1540. ze. zm.).
Przed przystąpieniem do Konkursu każda osoba chcąca wziąć w nim udział jest zobowiązana do
zapoznania się z jego treścią i do przestrzegania jego postanowień.
§2
UCZESTNIK KONKURSU
Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która spełnia następujące warunki:
• zapozna się z Regulaminem Konkursu i zaakceptuje jego postanowienia,
• zamieszkuje na terenie woj. świętokrzyskiego (Polska) oraz posiada pełną zdolność do
czynności prawnych lub zgodę opiekuna prawnego,
• nie jest w żaden sposób osobowy, kapitałowy lub organizacyjny powiązana z
Organizatorem,
• nie jest zatrudniona u Organizatora na podstawie umowy o pracę lub jakiejkolwiek
umowy cywilnoprawnej, a także nie jest członkiem rodziny osoby zatrudnionej u
Organizatora,
• zarejestruje konto w serwisie bezcukrzycy.uzdrowiskubusko.pl,
• zbierze wymaganą liczbę kwestionariuszy zdrowotnych,
Brak spełnienia któregokolwiek z warunków określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu, stanowi
podstawę do wyeliminowania Uczestnika z Konkursu, a w przypadku późniejszego wykrycia tych
okoliczności, w tym po dniu wydania nagrody, prawo do dochodzenia jej zwrotu.
Zgłoszenie do udziału w Konkursie, dokonane zgodnie z ustępem 1 niniejszego paragrafu, musi
nastąpić nie wcześniej niż dnia 15.09.2020 roku od godziny 12:00 i nie później niż do dnia
30.11.2020 roku do godziny 23:59 tj. w okresie trwania Konkursu; zgłoszenia wcześniejsze lub
późniejsze nie będą brane pod uwagę w ramach Konkursu.
Organizator może nie uwzględnić w Konkursie zgłoszeń zawierających elementy powszechnie
uznane za wulgarne lub obraźliwe albo takie, które obiektywnie naruszają lub mogą naruszyć
prawa własności intelektualnej, dobra osobiste lub prawa osób trzecich.
Udział w Konkursie ma charakter dobrowolny i zależy wyłącznie od woli Uczestnika.

§3
ZASADY KONKURSU
1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 15.09.2020 r. i trwa do dnia 30.11.2020 r.
2. Organizator zastrzega, iż warunkiem ważności Konkursu jest udział co najmniej 1000 Uczestników
w Konkursie

3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 24.12.2020., natomiast ogłoszenie wyników nastąpi na stronie
bezcukrzycy.uzdrowiskubusko.pl oraz pośrednictwem kanałów społecznościowych Organizatora
(Facebook, Instagram itd.), w terminie do 5 dni roboczych od daty rozstrzygnięcia Konkursu.
4. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwa komisja konkursowa, w skład której wchodzi 3
przedstawicieli Organizatora Konkursu.
5. Każdy Uczestnik po dokonaniu rejestracji konta w serwisie bezcukrzycy.uzdrowiskubusko.pl
otrzyma indywidulany kod, którego wpisanie w kwestionariuszu zdrowotnym jest warunkiem jego
wysłania oraz zaliczenia na koncie Uczestnikowi.
6. Konkurs został podzielony na 2 kategorie nagród.
7. Nagroda 1 – codziennie zwycięzca konkursu otrzyma 1000 złotych wypłacane jednorazowo
8. Nagroda 2 – raz w miesiącu zwycięzca otrzyma 10 000 złotych wypłacane jednorazowo
9. Ilość zebranych kwestionariuszy zdrowotnych Uczestnik może weryfikować za pośrednictwem
swojego konta w serwisie internetowym bezcukrzycy.uzdrowiskubusko.pl
10.Wartość nagród jest uzależniona od kategorii, do której zostanie przypisany Uczestnik.
11.Zwycięzcy zostaną powiadomieni o swojej wygranej do dnia następnego po zgłoszeniu się do
programu., poprzez wiadomość elektroniczną przesłaną na adres e-mail lub numer telefonu.
12.Nagrody zostaną przekazane przelewem na wskazane przez zwycięzców adresy, w ciągu 48 godzin
od momentu otrzymania danych do wysyłki.
13.Każdy ze zwycięzców w Konkursie zostanie poproszony przez Organizatora o wskazanie hasła
konkursowego, identyfikującego jego osobę po dokonaniu wyboru
14. W Konkursie jeden Uczestnik może wygrać wyłącznie jedną nagrodę, za każdy jeden zgłoszony
formularz.
15. Zwycięzca nie może przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.
16. Uczestnik Konkursu:
• powinien sam zapewnić sobie dostęp do Internetu oraz do poczty elektronicznej,
• jest odpowiedzialny za naruszenia zasad i Regulaminu,
• zobowiązuje się do podawania danych zgodnych ze stanem faktycznym,
• zobowiązuje się działać w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na
uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
17. Uczestników obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
18. Organizator zastrzega sobie prawo do niewydania nagrody w przypadku wygranej, do której doszło
z naruszeniem postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa.
19. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być
kierowane do Organizatora.
20. Reklamacje, co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora, tj.: z
dopiskiem „Konkurs - reklamacja”, w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia zwycięzców. O zachowaniu
terminu składania reklamacji decyduje data stempla pocztowego.
21. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu.
22. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w terminie 14 dni od momentu jej zgłoszenia na
adres korespondencyjny lub adres e-mail wskazany przez osobę zgłaszającą reklamację.
§5
ZGODY I WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
1. Poprawne wykonanie zadania konkursowego, o którym mowa w paragrafie 2 ust. 1 jest
równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu bez
konieczności składania odrębnych oświadczeń w tym przedmiocie.
§6
DANE OSOBOWE
1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe
przekazywane Organizatorowi przez uczestnika Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji
Konkursu, a w przypadku wygranej w celu przekazania nagrody.

2. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne do wypełnienia prawnie
usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne,
jednak ich niepodanie uniemożliwi laureatom otrzymanie nagród.
3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w Konkursie (tj. realizacja Konkursu,
wyłonienie zwycięzców oraz ich ogłoszenie) jest udzielona przez uczestnika zgoda na ich
przetwarzanie, którą uczestnik wyraża Organizatorowi, a zatem przepis art. 6 ust. 1 lit. a)
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 (dalej tzw. Ogólne
rozporządzenie o ochronie danych lub też „RODO”).
4. W przypadku, gdy Uczestnik zostanie zwycięzcą Konkursu, jego dane będą przetwarzane także w
celu wydania nagrody w Konkursie. W tym przypadku podstawą prawną przetwarzania danych
osobowych jest przepis art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. zgoda, którą wyraża udostępniając
Organizatorowi dane niezbędne do wydania nagrody.
5. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo
ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6. Podstawy prawne żądania uczestnika Konkursu:
a) Dostęp do danych – art. 15 RODO
b) Sprostowanie danych – art. 16 RODO.
c) Usunięcie danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – art. 17 RODO.
d) Ograniczenie przetwarzania – art. 18 RODO.
e) Przeniesienie danych – art. 20 RODO.
f) Sprzeciw – art. 21 RODO
g) Cofnięcie zgody – art. 7 ust. 3 RODO.
7. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 6 niniejszego paragrafu można wysłać stosowną
wiadomość e-mail na adres: cukrzyca@mrw.org.pl
8. W sytuacji wystąpienia przez Uczestnika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw,
Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż
w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania
lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu
kolejnych dwóch miesięcy informując uczestnika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania
żądania - o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
9. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba,
której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
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§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Skrócony opis zasad Konkursu może znajdować się na stronach internetowych Organizatora.
Wszystkie treści tego typu mają charakter jedynie informacyjny.
W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego,
Ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją
właściwego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Organizatora
oraz Uczestnika.
Wszelkie spory wynikłe z Konkursu między Organizatorem a Uczestnikiem będą rozstrzygane w
pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak
nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą
rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

