REGULAMIN KONKURSU ORGANIZOWANEGO
W RAMACH AKCJI „ŁĄCZY NAS KOBIECOŚĆ”

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

Organizatorem Konkursu jest Salve Medica Sp. z o.o. Sp. k., z siedzibą
w Brzezinach, ul. Św. Anny 62, zwana dalej „Organizatorem”.

2. Konkurs jest nieodpłatny oraz zostanie przeprowadzony od dnia 01.09.2018 r.
do dnia 31.10.2018 r. włącznie.

§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1.

Uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej „Uczestnikiem”, może być każda osoba
fizyczna, która spełnia następujące warunki:
- jest pełnoletnia
- posiada pełną zdolność do czynności prawnych
- nie jest pracownikiem firmy Medica i Salve Medica
- nie jest członkiem rodziny pracownika firmy Medica i Salve Medica.

2. Uczestnik, który w trakcie konkursu spełni wszystkie poniższe warunki, ma szansę
zostać Zwycięzcą w konkursie:
- wykonał mammografię, przeprowadzane w ramach akcji „Łączy Nas Kobiecość”
- wypełnił kupon konkursowy w miejscu wykonywania badania
- dokończył zdanie „Kobiecość dla mnie to…”, zapisując odpowiedź
na dostarczonym nośniku
- wyraził zgodę na wykonanie zdjęcia, przesłanie go do Organizatora oraz
zamieszczenie na stronie internetowej www.laczynaskobiecosc.pl oraz na profilu
„Łączy Nas Kobiecość” w serwisie Facebook.

§ 3 NAGRODY
1.

Nagrodą w Konkursie są zestawy pełnowartościowych kosmetyków. Wartość
każdego zestawu to minimum 700 zł. Kosmetyki pochodzą od firm
kosmetycznych, będących sponsorami akcji.

2. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje
komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu,
interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.

3. Nagrodę w konkursie otrzyma 20 Zwycięzców, wybranych przez komisję
konkursową.
4. Zwycięzca zostanie powiadomiony o wygranej w przeciągu 7 dni roboczych
od zakończenia Konkursu, tj. daty wskazanej w § 1 pkt2, drogą mailową.
5. Za przekazanie nagrody Zwycięzcy odpowiedzialny będzie Organizator, który
równocześnie ponosi koszt tego przekazania.
6. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.

§ 4 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA, REKLAMACJE
1.

Organizator obowiązany jest, w ciągu 30 dni od daty ogłoszenia wyników
konkursu, przekazać Nagrodę Zwycięzcy.

2. Nagroda zostanie wysłana za pośrednictwem firmy kurierskiej.
3. Reklamacje odnośnie przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane za pośrednictwem
poczty elektronicznej na adres Organizatora: marketing@salvemedica.pl.
4. Reklamacja zostanie rozstrzygnięta w terminie 14 dni od jej prawidłowego złożenia
Organizatorowi. Decyzja Organizatora co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.
5. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, oraz adres
mailowy Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
6. O wyniku rozpatrzonej reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony na adres
mailowy podany w reklamacji.
7. Reklamacje niezawierające danych wymienionych w punkcie 5 powyżej nie będą
rozpatrywane.

§ 5 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1.

Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w celu
realizacji Konkursu i w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r.
nr 101 poz. 926) oraz w celach marketingowych.

2. Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą
elektroniczną na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).
3. Administratorem danych osobowych jest Organizator Konkursu.

4. Podawanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne.
5. Dane gromadzone podczas realizacji Konkursu będą wykorzystywane jedynie
przez Administratora Danych. Nie będą udostępniane żadnej innej organizacji,
osobom fizycznym lub innym podmiotom trzecim bez zgody Uczestnika.
6. Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na powyższe warunki
i zasady ochrony danych osobowych.

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.

Uczestnictwa w Konkursie, praw oraz obowiązków z nim związanych, w tym także
prawo do żądania wydania Nagrody, Uczestnik nie może przenosić na osoby
trzecie.

2. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku
o grach losowych i zakładach wzajemnych.
3. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie
www.laczynaskobiecosc.pl.

