Regulamin Konkursu ,,Wyprawka na lata’’ (zwany dalej: Regulaminem)

PREAMBUŁA

Organizator informuje, że niniejszy Konkurs jest ściśle związany z działalnością Organizatora.
Zadaniem Komisji Konkursowej jest ocena prac konkursowych Uczestników, pod kątem ich
artystycznego charakteru i wyłonienie na podstawie dokonanej oceny Laureatów Konkursu i Zwycięzcy
Konkursu. Ocena prac konkursowych pod kątem ich artystycznego charakteru polega na ocenie prac
konkursowych mając na uwadze przede wszystkim ich walory estetyczne i zawartą w nich wartość
artystyczną.

I.Organizator
1)

Organizatorem Konkursu o nazwie ,,Wyprawka na lata.’’ (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.).
3)

Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne.

II.Miejsce i czas trwania Konkursu
1)

Konkurs będzie trwać od dnia 01 maja 2022 r. do dnia 30 sierpnia 2022 r. do godz.: 24:00 w

tym terminie przyjmowane są zgłoszenia.
2)

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego, niezbędnego do wzięcia udziału w Konkursie,

możliwe jest wyłącznie za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej dostępnej pod adresem:
www.wyprawkanalata.pl .
III.Miejsce i termin wyłonienia Laureatów Konkursu
1)

Organizator wyłoni w czasie trwania Konkursu, raz w miesiącu, 1 (słownie: jedną) Laureatkę

Konkursu, której zostanie przyznana nagroda, opisana w punkcie V Regulaminu (łącznie 4 Laureatki w
trakcie trwania całego Konkursu).

2)

Informacja o Laureatkach Konkursu pojawi się za pośrednictwem oficjalnego profilu

Organizatora

na

portalu

Facebook,

dostępnego

pod

adresem

https://www.facebook.com/krew.pepowinowa do 3 dnia miesiąca kalendarzowego następującego po
miesiącu, w którym zostaje przyznana nagroda.
IV.Uczestnicy Konkursu
1)

W Konkursie mogą wziąć udział pełnoletnie, ciężarne kobiety ( w momencie zgłoszenia

Uczestniczka oświadcza, że jest w ciąży), posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które
spełnią wszelkie wymogi określone niniejszym Regulaminem (przystąpią do Konkursu) i zaakceptują
Regulamin (zwane dalej: Uczestnikiem, Uczestniczką, Uczestniczkami lub 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)

Wypełnienie w całości formularza zgłoszeniowego do Konkursu, dostępnego na stronie

https://www.wyprawkanalata.pl/ przesłanie formularza do Organizatora za pośrednictwem ww.
strony internetowej,
b)

zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowanie go przy wypełnieniu formularza

zgłoszeniowego oraz spełnienie wszelkich warunków przewidzianych Regulaminem,
c)

podanie do wiadomości Organizatora w formularzu zgłoszeniowym: terminu porodu, numeru

telefonu i adresu email, właściwego do kontaktu z Uczestniczką. Podany adres email Uczestniczki nie
może ulec zmianie w czasie trwania Konkursu,
d)

załączenie do formularza zgłoszeniowego własnego zdjęcia, na którym utrwalony będzie

wizerunek Uczestniczki w nawiązaniu do stanu ciąży.
V.Zasady Konkursu i nagrody
1)

W czasie trwania Konkursu, każda Uczestniczka ma możliwość jednokrotnego wypełnienia

formularza zgłoszeniowego i wykonania zadania opisanego w punkcie IV ust. 4 d) Regulaminu
Konkursu. W czasie trwania Konkursu, co miesiąc, Komisja Konkursowa przyzna nagrodę na rzecz
jednej Laureatki Konkursu, która weźmie udział w Konkursie i wypełni wszelkie zobowiązania określone
niniejszym Regulaminem. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie najlepszych zdjęć konkursowych,
nadesłanych przez Uczestniczki Konkursu.

2)

Organizator powoła na czas trwania Konkursu: Komisję Konkursową, składającą się z dwóch

osób wybranych przez Organizatora. Komisja Konkursowa uprawniona jest do wyboru Laureatek
Konkursu.
3)

Każda Uczestniczka może otrzymać nagrodę wyłącznie jeden raz i tym samym zostać Laureatką

Konkursu.
4)

Nagrodą w Konkursie jest: Karta podarunkowa na na bankowanie krwi pępowinowej o wartości

1000 zł brutto. Karta jest ważna przez okres 9 miesięcy zgodnie z regulaminem zawartym na:
https://www.pbkm.pl/images/Regulamin_Karta_Podarunkowa_2022.pdf

Wydanie nagród zwolnione jest z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust.
1 pkt. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.20201426
ze zm.).
5)

Zadania Komisji:

a)

Weryfikacja prawidłowości zgłoszeń,

b)

Wyłonienie Laureatek,

c)

Sporządzenie listy Laureatek,

d)

Sporządzenie protokołu z posiedzenia Komisji,

e)

Nadzór nad procesem wydania nagród,

f)

Rozpatrywanie ewentualnych reklamacji.

6)

Spośród poprawnie wypełnionych zgłoszeń, zgodnie Regulaminem, Komisja dokona wyboru

Laureatek Konkursu. Komisja Konkursowa dokonując oceny zgłoszeń będzie stosowała następujące
kryteria: pod względem formalnym - zgodność zdjęcia z tematem, ale przede wszystkim ocenie będą
podlegać walory artystyczne zdjęcia jako, że Konkurs jest ściśle związany z działalnością Organizatora.
Ocena zdjęć pod tym drugim kątem polega na ocenie przede wszystkim walorów estetycznych i
zawartej w nich wartości artystycznej.
7)

Z każdą z Laureatek Konkursu, Organizator podejmie jedną próbę kontaktu. Organizator za

pośrednictwem poczty elektronicznej, wyśle wiadomość email, na adres email podany przez
Uczestniczkę przy wypełnieniu formularza zgłoszeniowego, informującą o wygranej nagrodzie. W
odpowiedzi Laureatka zobowiązuje się podać swoje dane imienne i adresowe, aby Organizator mógł
wysłać nagrodę.
8)

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

zaistnienia okoliczności o których mowa w punkcie 9 poniżej, Organizator jest zwolniony z obowiązku
doręczenia nagrody.
9)

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn

leżących po stronie Laureatki Konkursu, a w szczególności w przypadku:

a)

braku podania danych email lub danych adresowych niezbędnych do doręczenia nagrody,

b)

niepodania przez Uczestniczkę danych adresowych, właściwych do doręczenia nagrody, w

terminie 14 dni od dnia wysłania zawiadomienia o nagrodzie przez Organizatora, na adres email
podany przez Uczestniczkę,
c)

podania błędnych, niepełnych danych email lub danych adresowych,

d)

nastąpienia zmiany danych adresowych,

e)

odmowy odbioru nagrody.

10)

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

11)

Laureatka Konkursu może zrzec się prawa do nagrody.

12)

Laureatka 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 Laureatkę Konkursu adres wysyłki, w terminie 14 dni
roboczych od dnia dostarczenia danych do wysyłki nagrody. Dane do wysyłki nagrody Laureatka
Konkursu wskazuje wyłącznie w odpowiedzi na email Organizatora informujący o wygranej nagrodzie,
na adres email Organizatora z którego otrzymała zawiadomienie o nagrodzie.
VII.Prawa i obowiązki Uczestników
1) Uczestniczki są zobowiązane przestrzegać niniejszego Regulaminu. Wszelkie naruszenia

Regulaminu Konkursu mogą skutkować wykluczeniem Uczestniczki z udziału w Konkursie.
2) Niedopuszczalne jest podejmowanie przez Uczestniczki 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 Uczestników, którzy:
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 RODO 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. Wizerunek Uczestnika może
być przetwarzany do czasu usunięcia zdjęć ze stron i portali.
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.Zgoda na wykorzystanie wizerunku Uczestnika
1)

Każda Uczestniczka akceptując niniejszy Regulamin działając na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy

z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2019.1231 ze zm.) niniejszym
udziela Organizatorowi zgody na nieodpłatne korzystanie i rozpowszechnianie jej wizerunku,
utrwalonego na zdjęciu załączonym do formularza zgłoszeniowego. Zgoda na wykorzystanie wizerunku

Uczestniczki, obejmuje nieodpłatną, wielokrotną, nieograniczoną czasowo i terytorialnie publikację
wizerunku Uczestniczki w szczególności poprzez:
a)

wprowadzenie wizerunku Uczestniczki do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik

przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe, tj. w
szczególności poprzez udostępnienie na kanale Organizatora, w serwisie youtube.com, w mediach
społecznościowych Organizatora, m.in. Facebook, Instagram oraz na stronie internetowej
Organizatora,
b)

utrwalenie i rozpowszechnianie wizerunku Uczestniczki do celów marketingowych i

handlowych w szczególności przez jego zamieszczenie na stronie firmowej WWW, w Internecie i inne,
c)

wykorzystanie, utrwalanie, zwielokrotnienie, kopiowanie, rozpowszechnianie, obróbkę,

opracowanie i powielanie wizerunku Uczestniczki dowolną techniką bądź za pośrednictwem
dowolnego medium,
d)

wprowadzenie wizerunku Uczestniczki do pamięci komputera i innych nośników danych.

2)

Dodatkowo, każda Uczestniczka akceptując niniejszy Regulamin wyraża zgodę na publikację

wraz z wizerunkiem Uczestnika, danych osobowych Uczestnika w postaci imienia nazwiska.
XI.Reklamacje
1.

Reklamacje można składać pocztą, listem poleconym najpóźniej do dnia 31.05.2022 r. na adres:

Polskiego Banku Komórek Macierzystych al. Jana Pawła II 29 , 00-867 Warszawa, z dopiskiem konkurs
,,Wyprawka na lata’’ . Reklamacja winna zawierać co najmniej: imię i nazwisko Uczestnika, adres e-mail
podany przy zgłoszeniu do Konkursu, opis przedmiotu reklamacji, roszczenie i podpis.
2.

Komisja rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia wpłynięcia reklamacji.

3.

Osoba składająca reklamację zostanie powiadomiona o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym

lub za pośrednictwem wiadomości email wysłanej na adres podany w reklamacji.
XII.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

pod adresem www.wyprawkanalata.pl, 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) Regulamin w wersji zmienionej obowiązuje od momentu opublikowania.

XIII. Postanowienia Końcowe

1)

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.

