Regulamin konkursu „I TY możesz wykołować cukrzycę!”

§1
Postanowienia ogólne.

1. Konkurs organizowany jest pod nazwą „I TY możesz wykołować cukrzycę!”
2. Organizatorem konkursu jest Fundacja Medicover, Al. Jerozolimskie 96, 00-807
Warszawa.
3. Fundatorem Nagród jest Organizator.
4. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie na stronie: www.po-zdro.pl
oraz

na

profilu

Facebook-owym:

https://www.facebook.com/ProgramPoZdro/

zwanym dalej „Funpage”.
5. Celem Konkursu jest aktywizacja, zwiększenie świadomości, zaangażowanie
i propagowanie aktywności fizycznej w zakresie profilaktyki cukrzycy i chorób
cywilizacyjnych.
6. Konkurs trwa w czasie 6-ej edycji Rajdu Rowerowego Fundacji Medicover – Razem
Przeciwko Cukrzycy typu 2, w dniach: 27.06.2018 r. – 01.07.2018 r.
§2
Zasady i przebieg konkursów i wyłanianie zwycięzców.
1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która posiada
pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności
prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego
lub opiekuna prawnego.
2. Zgłoszenia na Konkurs można dokonać tylko raz.
3. Zgłoszenia do Konkursu należy dokonać poprzez przesłanie swojego zdjęcia na
rowerze na adres: program@po-zdro.pl.
4. Uczestnik lub przedstawiciel ustawowy/opiekun prawny Uczestnika zgłaszając zdjęcie
do konkursu, oświadcza iż:
a.

jest posiadaczem praw autorskich przesłanego zdjęcia,

b. wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnienie przez Organizatora swojego
wizerunku i/lub wizerunku osób wobec których pełni rolę przedstawiciela
ustawowego lub opiekuna prawnego,

udostępnionego w ramach Zdjęcia

będącego przedmiotem Konkursu na czas nieokreślony na polach eksploatacji i
w zakresie określonym w §1 pkt. 4.
5. Zdobywcami nagród w Konkursie są Uczestnicy, wyłonieni przez Komisję
Konkursową, którzy w czasie trwania konkursu prześlą w opinii Komisji: najbardziej
kreatywne, zrobione w ciekawym miejscu zdjęcie na rowerze propagujące tego
rodzaju aktywność fizyczną.
6. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone poprzez serwis Facebook w wiadomości
prywatnej oraz w poście oraz na stronie internetowej www.po-zdro.pl w ciągu 5 dni
roboczych od zakończenia konkursu.
7. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage Programu PoZdro! i stronie
www.po-zdro.pl.
8. Laureaci Konkursu wyrażają zgodę na udostępnienie przesłanych na Konkurs zdjęć na
Funpage Programu PoZdro! oraz na stronie internetowej www.po-zdro.pl.
§3
Nagrody:
1. Nagrodami w Konkursie „I TY możesz wykołować cukrzycę!” jest zestaw dla
rowerzysty: bidon, koszulka oraz opaska odblaskowa na rękę ”6 edycji Rajdu
Rowerowego Fundacji Medicover – Razem Przeciwko Cukrzycy typu 2”.
2. Nie ma możliwości wymiany nagrody na równowartość pieniężną, ani nagrodę innego
rodzaju.
3. Nie ma możliwości przenoszenia nagrody na kogoś innego.
4. Uczestnik Konkursu odpowiada za dostarczenie adresu do wysyłki nagrody na ternie
Polski.
5. Otrzymana nagroda w Konkursie zostanie wysłana na koszt Organizatora na podany
przez Uczestnika adres na terenie Polski, w ciągu 7 dni roboczych.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z
przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania
bądź podania błędnych danych, zmiany danych Uczestnika, o której nie został
poinformowany . W takim przypadku nagroda przepada.

§4
Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator, tj.
Fundacja Medicover z siedzibą w Warszawie, al. Jerozolimskie 96. Dane
przetwarzane są w celu organizacji oraz uczestnictwa w Konkursie na zasadach
określonych w niniejszym Regulaminie.
2. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do udziału w konkursie.
3. Organizator oświadcza, że stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne
zapewniające ochronę danych osobowych.
4. Uczestnikom Konkursu przysługuje:
a.

prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych. W celu realizacji
tych praw prosimy o kontakt mailowy z naszym Inspektorem Ochrony
Danych, pod adresem: iod.fundacja@medicover.pl

b. prawo wniesienia skargi do organu państwowego zajmującego się ochroną
danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane dla
administratora danych, podmiotom uprawnionym przepisami prawa.
6. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez
Organizatora można znaleźć na stronie: http://po-zdro.pl/polityka-prywatnosci/
§5
Postanowienia końcowe:
1. Aby wziąć udział w konkursie należy zaakceptować regulamin Konkursu.
2. W przypadku uwag w sprawie przebiegu Konkursu prosimy o kontakt mailowy na
adres: program@po-zdro.pl.
3. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z
odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez Fundację Medicover.
4. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez
serwis Facebook, ani z nim związany.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania,
o czym poinformuje na Funpage Programu PoZdro!.

6. W kwestiach nieuregulowanych tym regulaminem zastosowanie mają przepisy
Kodeksu Cywilnego.

