Regulamin Konkursu (zwany dalej: Regulaminem)

I.Organizator
1)

Organizatorem Konkursu (zwanym dalej: Konkursem) jest Spółka pod firmą: Polski Bank

Komórek Macierzystych S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Jana Pawła II, nr 29, 00-867 Warszawa,
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000166106, której
dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z kapitałem zakładowym w wysokości 4 669 313, 50 zł
opłaconym w całości, posiadająca numer NIP 5252239973 (zwana dalej: Organizatorem).
2)

Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym,

loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w
ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2020.2094 ze zm.)
II.Miejsce i termin trwania Konkursu
Konkurs będzie miał miejsce w trakcie trwania Webinaru organizowanego przez Organizatora w dniu
14 października 2021 roku, w godzinach od godz.: 17:00 do godz.: 19:00, na platformie Clickmeeting
(zwanym dalej: Webinarem). Temat Webinaru: „ABC kąpieli noworodka”
III.Miejsce i termin wyłonienia laureatów Konkursu
1)

Organizator wyłoni Laureata Konkursu, któremu zostaną przyznane nagrody opisane w punkcie

V Regulaminu.
2)

Laureat Konkursu o wygranej zostanie poinformowany drogą mailową przez Organizatora w

ciągu 3 dni roboczych od dnia zorganizowania Konkursu.
IV.Uczestnicy Konkursu
1)

W Konkursie mogą wziąć udział pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do

czynności prawnych, które zarejestrują się na Webinar i wezmą w nim udział jako Uczestnik Webinaru
(zwani dalej: Uczestnikiem, Uczestnikami).
2)

W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy lub dzieci pracowników Organizatora oraz

innych ewentualnych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu
Konkursu, a także członkowie najbliższych rodzin tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie
się: rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców, małżonków, krewnych i
powinowatych drugiego stopnia i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
3)

Udział w Konkursie oraz udostępnienie danych osobowych niezbędnych do udziału w

Konkursie jest całkowicie dobrowolne.
4)

Przystąpienie do Konkursu następuje z chwilą spełnienia łącznie następujących czynności:

a)

zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowanie go podczas rejestracji na Webinar

oraz spełnienie wszelkich warunków przewidzianych Regulaminem,

b)

podanie do wiadomości Organizatora podczas rejestracji na Webinar: adresu email,

właściwego do kontaktu z Uczestnikiem. Podany adres email Uczestnika nie może ulec zmianie w czasie
trwania Konkursu,
c)

aktywne udzielanie odpowiedzi na pytania w ankiecie wyświetlonej w trakcie trwania

Webinaru.
V.Zasady Konkursu i nagrody
1)

W czasie trwania Webinaru, po wykładzie Konsultantki Medycznej działającej na zlecenie

Organizatora, każdy uczestnik ma możliwość odpowiedzi na pytania w ankiecie. Uczestnik, który
odpowie najszybciej i poprawnie na wszystkie pytania w ankiecie zostanie Laureatem Konkursu.
2)

Uczestnik może otrzymać nagrodę i tym samym zostać Laureatem Konkursu wyłącznie jeden

raz.
3)

Nagrodą dla Laureata Konkursu pierwszego miejsca jest monitor oddechu BabySense 7 o

wartości 350,00 zł brutto.
4)

Z Laureatem Konkursu Organizator podejmie jedną próbę kontaktu. Organizator za

pośrednictwem poczty elektronicznej, wyśle wiadomość email na adres email podany przez
Uczestnika, w trakcie rejestracji na Webinar.
5)

W przypadku odmowy przyjęcia nagrody, niemożności skontaktowania się z Laureatem, lub

zaistnienia okoliczności o których mowa w punkcie 6 poniżej, Organizator jest zwolniony z obowiązku
doręczenia nagrody.
6)

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn

leżących po stronie laureata Konkursu, a w szczególności w przypadku:
a) braku podania danych email lub danych adresowych niezbędnych do doręczenia nagrody,
b) niepodania przez Uczestnika danych adresowych, właściwych do doręczenia nagrody, w
terminie 14 dni od dnia wysłania zawiadomienia o nagrodzie przez Organizatora, na adres
email podany przez Uczestnika,
c) podania błędnych, niepełnych danych email lub danych adresowych,
d) nastąpienia zmiany danych adresowych,
e) odmowy odbioru nagrody.
7)

Laureat Konkursu nie może przenieść prawa do nagrody na osobę trzecią.

8)

Laureat Konkursu może zrzec się prawa do nagrody.

9)

Laureat Konkursu ponosi ewentualne koszty związane z udziałem w Konkursie i uzyskaniem

nagrody, w szczególności ewentualne zobowiązania podatkowe.

VI.Miejsce, sposób i termin wydania Nagród

Nagroda zostanie wysłana na wskazany przez Laureata Konkursu adres wysyłki, w terminie 7 dni
roboczych od dnia dostarczenia danych do wysyłki nagrody. Dane do wysyłki nagrody laureat Konkursu
wskazuje wyłącznie w odpowiedzi na email Organizatora informujący o wygranej nagrodzie, na adres
email Organizatora z którego otrzymał zawiadomienie o nagrodzie.
VII.Prawa i obowiązki Uczestników
1.

Uczestnicy są zobowiązani przestrzegać niniejszego Regulaminu. Wszelkie naruszenia Regulaminu

Konkursu mogą skutkować wykluczeniem Uczestnika z udziału w Konkursie.
2.

Niedopuszczalne jest podejmowanie przez Uczestników działań sprzecznych z prawem,

sprzecznych z zasadami współżycia społecznego, uznanych powszechnie za naganne moralnie,
społecznie niewłaściwe lub naruszających zasady etykiety.
VIII.Prawa i obowiązki Organizatora
1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników,

naruszających postanowienia niniejszego Regulaminu, a w szczególności:
a)

prowadzą działania sprzeczne z prawem, z dobrymi obyczajami, a w szczególności, gdy godzą

swym zachowaniem w interesy osób trzecich,
b)

prowadzą działania, co do których zajdzie uzasadnione przypuszczenie, że mogą one prowadzić

do prób obejścia Regulaminu lub zasad funkcjonowania Konkursu,
c)

prowadzą działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub godzą w jego

wizerunek,
Decyzja Organizatora Konkursu w tym zakresie jest ostateczna.
2. W przypadku zaistnienia okoliczności siły wyższej lub innego zdarzenia, na które Organizator nie

ma wpływu, Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia, skrócenia, zawieszenia, przerwania
lub odwołania Konkursu. W takim przypadku Organizator poinformuje Uczestników o powodach
zaistniałych zmian.
3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za:
a)

ewentualne problemy techniczne, które mogłyby mieć wpływ na wypełnienie warunków

uczestnictwa w Konkursie,
b)

naruszenie przez Uczestników praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich.

Jakiekolwiek roszczenia z tytułu powyższych są wyłączone.
4. Organizator nie ponosi innej odpowiedzialności wobec Uczestników za wyjątkiem tych form, które

są wyraźnie wymienione w Regulaminie.
IX.Przetwarzanie danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
2. Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się

wysyłając wiadomość e-mail pod adres: inspektor@pbkm.pl.

3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie: (i) art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie swobodnego przepływu
takich danych (dalej: „RODO”) tj. akceptacji Regulaminu oraz (ii) art. 6 ust. 1 lit. f tj. uzasadnionego
interesu Organizatora (np. obsługa roszczeń).
4. Odbiorcami danych osobowych mogą być upoważnieni pracownicy i współpracownicy

Organizatora oraz pracownicy i współpracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz
Organizatora.
5. Dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
6. Dane osobowe Uczestników zebrane w związku z Konkursem będą przetwarzane przez okres

trwania Konkursu i wysyłki nagród, a następnie przez okres niezbędny do obsługi ewentualnych
roszczeń oraz spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.
7. Uczestnikom przysługuje prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania,

usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W
przypadku uznania, że doszło do naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, przysługuje
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
X.Postanowienia dotyczące niniejszego Regulaminu
1.

Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych mają jedynie

charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia niniejszego Regulaminu.
2.

Niniejszy Regulamin jest dostępny w przez cały okres trwania Konkursu na stronie Organizatora, z

zastrzeżeniem sytuacji w których nastąpi awaria strony. Regulamin Konkursu jest ponadto dostępny
do wglądu w siedzibie Organizatora.
3.

Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian Regulaminu Konkursu z ważnych

powodów, w każdym czasie, w szczególności do przedłużenia, skrócenia lub zawieszenia Konkursu.
4.

W przypadku zmian w Regulaminie, Organizator poinformuje o tym fakcie Uczestników

umieszczając odpowiednie informacje na stronie Organizatora.
5.

XI.
1.

Regulamin w wersji zmienionej obowiązuje od momentu opublikowania.
Postanowienia Końcowe
Zarówno Uczestnicy jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów

powstałych na tle Konkursu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji.
2.

Odpowiedzialność Organizatora ograniczona jest względem Uczestników do wysokości

wartości przyznanej Nagrody. Sytuacje nieobjęte Regulaminem rozstrzyga Organizator.
3.

Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.

