REGULAMIN KONKURSU „Młodzi Okuliści”
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem Konkursu „Młodzi Okuliści” oraz fundatorem nagród jest Thea Polska Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Cicha 7, 00-353
Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000354319, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, identyfkująca się nr NIP: 521-35-63-971, adres strony
internetowej: www.mlodziokulisci, zwana dalej „Organizatorem”.
2. Konkurs zostanie przeprowadzony w 1. (jednej) turze od 08.05.2019 r. do 31.05.2019 r.
3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora także osoby
bezpośrednio zaangażowane w przygotowanie Konkursu oraz członkowie ich najbliższych
rodzin(małżonkowie, rodzeństwo, zstępni, wstępni).
4. W Konkursie uczestniczyć mogą wyłącznie pełnoletnie osoby fzyczne posiadające pełną zdolność
do czynności prawnych oraz wykonujące zawód lekarza (dalej: „Uczestnik”), którzy na stronie
dedykowanej Konkursowi www.mlodziokulisci.pl (dalej „Portal”), w terminie od 02.07.2019 r. do
31.08.2019 r. rozwiążą zadanie konkursowe.
5.Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i prowadzony jest za pomocą
Internetu poprzez stronę internetową www.mlodziokulisci.pl
§2
ZASADY KONKURSU
1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie, jest poza spełnieniem warunków, o których mowa w § 1
ust. 3 i 4, zgłoszenie udziału w Konkursie na zasadach przedstawionych poniżej.
2. Prawidłowe zgłoszenie udziału w Konkursie polega na wejściu na dedykowaną stronę internetową
konkursu www.mlodzikulisci.pl, wypełnienie zadania konkursowego – odpowiedzi na pytanie
zamknięte.
3. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko jeden raz (w jednej turze).
4. Poprzez zgłoszenie swojego udziału w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na treść niniejszego
Regulaminu.
§3
KRYTERIA OCENY ORAZ WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW
1. Laureatami każdej tury Konkursu zostanie pierwszych 20 osób, które najszybciej prawidłowo
rozwiążą zadanie konkursowe.
2. Laureaci zostaną poinformowani o wygranej do dnia 10.06.2019 r. po zakończeniu tury
poprzez wysłanie informacji e-mail o wygranej i sposobie jej dostarczenia.

3. Nad prawidłowym przeprowadzeniem Konkursu czuwać będzie specjalnie powołana komisja.
§4
NAGRODY
1. Laureat konkursu otrzyma Nagrodę zgodną z Prawem Farmaceutycznym.
2. Wartość Nagrody nie będzie przekraczała 100 zł bruto.
3. Nagrody zostaną przekazane zwycięzcom za pośrednictwem Poczty Polskiej lub frmy kurierskiej w
ciągu 14 dni roboczych od daty poinformowania o wygranej. W przypadku niemożności
skontaktowania się ze zwycięzcą i nie odebrania przez zwycięzcę nagrody w okresie 2 miesięcy od
zakończenia Konkursu, nagroda przepada i przechodzi do dyspozycji Organizatora.
4. Nagrody dostarczane są wyłącznie na teren Rzeczypospolitej Polskiej. Organizator nie wyraża
zgody na dostarczanie nagród poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Zgodnie z przepisami ustawy z dn. 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fzycznych
(Dz.U. 1991, nr 80, poz. 350 z poźn. zm.), w tym w szczególności z art. 21, ust. 1, pkt 68i 68a, nagroda
wygrana w Konkursie jest zwolniona od podatku. Powyższe przepisy stanowią, że zwolniona od
podatku dochodowego jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych
(ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny
nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową –
jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł, oraz że wolna od
podatku dochodowego jest wartość nieodpłatnych świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1,
otrzymanych od świadczeniodawcy w związku z jego promocją lub reklamą – jeżeli jednorazowa
wartość tych świadczeń nie przekracza kwoty 200 zł.
§5
DANE OSOBOWE I ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
1. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Thea Polska Sp. z o.o. („Thea”) z siedzibą przy
ul. Cicha 7, 00-353 Warszawa kontakt: biuro@egis.pl. Thea przetwarza dane osobowe Uczestnika w
celach przeprowadzenia quizu (art. 6 ust. 1 lit a RODO).
2. Informujemy, że Uczestnik ma prawo w dowolnym momencie cofnąć dobrowolnie wyrażone
zgody, jednakże pozostanie to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
3. Uczestnik ma prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
Odbiorcami danych osobowych Uczestnika mogą być podmioty świadczące usługi IT na rzecz Thea.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania quizu oraz okres niezbędny do
wypełnienia obowiązków prawnych organizatora quizu (roszczenia, reklamacje, przedawnienie
roszczeń). W zakresie w jakim przetwarzanie danych oparte jest o zgodę – przez okres do wycofania
zgody. Uczestnik ma prawo do żądania od Thea dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest
dobrowolne. Niepodanie danych uniemożliwi wzięcie udziału w Konkursie.
5. Organizator jest jednocześnie usługodawcą usług świadczonych drogą elektroniczną w rozumieniu
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204,
z późn. zm.). Niniejszy Regulamin stanowi jednocześnie regulamin świadczenia usług drogą
elektroniczną w rozumieniu art. 8 w/w ustawy. Organizator świadczy usługi drogą elektroniczną
zgodnie z niniejszym Regulaminem.
6. Dla współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Organizator – Uczestnik
musi dysponować sprzętem i systemem spełniającym następujące wymagania techniczne:
a) komputer z internetową przeglądarką WWW obsługującą technologie JavaScript,
b) połączenie z siecią Internet,
c) poprawnie skonfgurowana poczta elektroniczna.
7. Organizator zastrzega, że korzystanie z usług objętych Regulaminem może wiązać się
ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Uczestnikom,
przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania. Organizator zapewnia działanie
systemu teleinformatycznego, który umożliwia korzystanie z usługi świadczonej drogą elektroniczną,
w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na tę
usługę, w szczególności przy wykorzystaniu technik kryptografcznych odpowiednich dla właściwości
świadczonej usługi, a także jednoznaczną identyfkację stron usługi świadczonej drogą elektroniczną.
W razie planowanych przerw, modernizacji lub też w innych podobnych wypadkach, Organizator ma
prawo powiadomić o nich Uczestnika poprzez udostępniony mu adres e-mail lub na Portalu. 8. Celem
zapobieżenia pozyskiwania i modyfkacji przez osoby nieuprawnione, danych osobowych
przesyłanych drogą elektroniczną, udostępnia się następujące środki techniczne zabezpieczenia bazy
danych przed niepowołanym dostępem.
9. Rozpoczęcie przez Uczestnika korzystania z usług objętych Regulaminem lub wyrażenie zgody
na przestrzeganie Regulaminu jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą
elektroniczną.
10. Zgoda Uczestnika na korzystanie z usług objętych Regulaminem może być w każdej chwili
cofnięta. Cofnięcie takiej zgody jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie oraz utratą
prawa do jakiejkolwiek Nagrody.
11. Zgoda Uczestnika na korzystanie z usług objętych Regulaminem może być w każdej chwili
cofnięta. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną świadczonej w oparciu
o niniejszy Regulamin – dokonuje się na podstawie oświadczenia Uczestnika o odstąpieniu od udziału
w Konkursie.
12. Do reklamacji usług świadczonych drogą elektroniczną stosuje się odpowiednio postanowienia
ust. 6 Regulaminu, przy czym termin na zgłoszenie reklamacji liczy się od momentu wystąpienia
zdarzenia uzasadniającego złożenie reklamacji.

13. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie w zakresie świadczenia usług drogą
elektroniczną zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności
ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204,
z późniejszymi zmianami).
§6
REKLAMACJE
1. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wszczęcia postępowania reklamacyjnego.
2. Reklamacje dotyczące Konkursu należy składać na piśmie i przesłać listem poleconym na adres
Organizatora. Reklamacje można składać w czasie trwania Konkursu oraz w terminie 14 dni od dnia
powiadomienia Uczestników Konkursu o przyznaniu nagrody.
3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Kapitułę Konkursu w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania
przez Organizatora Konkursu. Odpowiedź na reklamację zostanie odesłana na adres Uczestnika
Konkursu, podany w piśmie reklamacji.
4. Reklamacja powinna zawierać:
a) imię, nazwisko, dokładny adres, telefon kontaktowy Uczestnika Konkursu;
b) dokładny opis i powód reklamacji.
5. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia
nieuwzględnionych roszczeń w sądzie powszechnym właściwym według przepisów kodeksu
postępowania cywilnego.

§7
POSTANOWIENA KOŃCOWE
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących
po stronie Zwycięzcy Konkursu.
2. Treść Regulaminu będzie udostępniona przez okres trwania Konkursu w siedzibie Organizatora
oraz na Portalu www.mlodziokulisci.pl zgodnie z § 1 ust. 5.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany z ważnych powodów zasad Konkursu i treści
Regulaminu w trakcie trwania Konkursu, nie naruszając jego podstawowych zasad oraz praw
Uczestników, o czym Uczestnicy Konkursu zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem.
Organizator zobowiązuje się, że w przypadku zmian w Regulaminie, zamiany te nie będą naruszać
praw już nabytych przez Uczestników, oraz nie będą pogarszać warunków Konkursu. W przypadku

zmiany Regulaminu, po uprzednim poinformowaniu o tym Uczestników będą oni mieli prawo, bez
żadnych konsekwencji odstąpić od udziału w Konkursie.
§8
ROZSTRZYGANIE SPORÓW
1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy
prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.
2. Zarówno Uczestnicy Konkursu jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów
związanych z Konkursem w sposób ugodowy, na drodze negocjacji.
3. Spory, których nie uda się rozstrzygnąć polubownie, będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy
powszechne.

