
Regulamin konkursu: UNIBEN 
 

Regulamin Konkursu: „UNIBEN” zwany dalej „Regulaminem” 

§ 1. 

[POSTANOWIENIA OGÓLNE] 

1. Konkurs jest organizowany na stronie https://opieka.farm/  

2. Konkurs odbywać się będzie zgodnie z niniejszym regulaminem, zwanym dalej "Regulaminem" oraz 

przepisami prawa polskiego.  

3. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy o grach hazardowych z dnia 19.11.2009 r. 

(Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i w 

rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy. 

4. Organizator ogłaszając Regulamin składa przyrzeczenie publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U.2017.459 t.j. z dnia 2017.03.02). 

5. Organizatorem Konkursu jest firma opieka.farm sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ulicy 

Chodkiewicza 9/4, kod pocztowy 31-532, NIP: 675 157 60 86; zwana dalej "Organizatorem". 

6. Konkurs odbywać się będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.  

7. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator według zasad 

wskazanych w Regulaminie. 

8. Konkurs będzie trwać od 08.02.2021r. do 21.02.2021r. do godziny 23:59.  

§ 2.  

[UCZESTNICY KONKURSU]  

1. Zgłoszenie udziału w Konkursie musi być dokonane w sposób wskazany w Regulaminie. 

Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia udziału spowoduje nieważność zgłoszenia.  

2. Uczestnikiem Konkursu staje się osoba po spełnieniu łącznie warunków, o których mowa poniżej 

oraz w paragrafie 3, zwana dalej "Uczestnikiem".  

3. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, 

mające pełną zdolność do czynności prawnych, a także posiadające uprawnienia do wystawiania 

recept lub prowadzące obrót lekami. 

4. W Konkursie nie mogą brać udziału: 

a. pracownicy Organizatora, przez co rozumie się osoby pozostające z Organizatorem w stosunku 

pracy oraz jakimkolwiek innym stosunku cywilnoprawnym; 

b. osoby świadczące jakiekolwiek usługi na rzecz Organizatora; 

c. osoby najbliższe dla osób wskazanych w lit. a) i b) powyżej, tj.: małżonek, małżonka, konkubent, 

konkubina, wstępni oraz zstępni do drugiego stopnia pokrewieństwa w linii prostej i bocznej, (tj. 

rodzice, dzieci, rodzeństwo, dziadkowie, wnuki), a także: ojczym, macocha, pasierb, pasierbica, 

teściowie, zięć, synowa, przysposabiający, przysposobiony. 

https://opieka.farm/


 

§ 3.  

[ZASADY KONKURSU]  

1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest udzielenie odpowiedzi na 5 zamkniętych pytań konkursowych, 

oraz na 1 pytanie otwarte znajdujące się we wpisie na portalu opieka.farm. Warunkiem uzyskania 

nagrody jest udzielenie poprawnej odpowiedzi na wszystkie pytania zamknięte, oraz  atrakcyjnej 

odpowiedzi na pytanie otwarte.  

2. Tylko zgłoszenia konkursowe wysłane poprzez formularz na stronie opieka.farm w czasie 

wskazanym w § 1 pkt 8 biorą udział w Konkursie. Zgłoszenia w formie prywatnej wiadomości przez 

portal opieka.farm nie będą brały udziału w Konkursie.  

3. W momencie wysłania wiadomości ze zgłoszeniem konkursowym Uczestnik automatycznie 

potwierdza, że Zgłoszenie to zostało wykonane samodzielnie i/lub Uczestnikowi przysługuje pełnia 

praw autorskich do tego Zgłoszenia. Jednocześnie, w przypadku zwycięstwa w konkursie Uczestnik 

przenosi na rzecz Organizatora Konkursu całość w/w majątkowych praw autorskich Zgłoszenia 

konkursowego. 

4. W momencie wysłania wiadomości Zgłoszenia konkursowego, Uczestnik automatycznie 

potwierdza, że zapoznał się i akceptuje treść niniejszego regulaminu, a także oświadcza, że jest 

lekarzem, farmaceutą lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.  

5. Zgłoszenie konkursowe nie może zawierać treści powszechnie uznanych za obraźliwe ani naruszać 

praw autorskich osób trzecich, obowiązującego prawa lub dóbr osobistych osób trzecich.  

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie:  

a. osób, które biorą udział w Konkursie, posługując się fikcyjnym adresem e-mail 

b. osób nie posiadających uprawnień do wystawiania recept lub prowadzących obrót produktami 

leczniczymi. 

7. Niespełnienie któregokolwiek z warunków Regulaminu Konkursu przez Uczestników powoduje 

utratę prawa do nagród.  

§ 4.  

[ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD]  

1. Fundatorem nagród w konkursie jest firma Zakłady Farmaceutyczne UNIA Spółdzielnia Pracy 

z siedzibą w Warszawie przy ulicy Chłodnej 56/60, 00-872, NIP 5250001701 

2. Nagrodą w Konkursie są portfele na karty marki LonGerre. Nagrody zostaną przekazane przez 
Organizatora zwycięzcom Konkursu na adres wskazany Organizatorowi przez laureatów 
drogą pocztową. Pula nagród przyznawanych w Konkursie wynosi 15 sztuk.  

3. Warunkiem otrzymania Nagrody jest przekazanie przez Zwycięzcę Organizatorowi w ciągu 14 

dni od dnia wysłania przez Organizatora, wiadomości prywatnej o wygranej informacji 

niezbędnych przekazania Nagrody, w tym w szczególności: imienia, nazwiska, adresu e-mail, 

numeru telefonu oraz adresu korespondencyjnego na terytorium Rzeczypospolitej Polski. 

4. W przypadku nie przekazania przez Zwycięzcę w terminie i na zasadach określonych w ust. 7 

powyżej danych niezbędnych do przekazania Nagrody, Komisja Konkursowa wybierze 

kolejnego Uczestnika otrzymującego daną Nagrodę. 



5. Każda Nagroda zostanie przesłana przez Organizatora za na adres wskazany przez Zwycięzcę 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 14 dni od dnia przysłania przez Zwycięzcę 

w odpowiedzi na informację powiadamiającą o przyznanej Nagrodzie wszelkich danych 

umożliwiających wysyłkę Nagrody, tylko jeden raz. 

6.  Nagroda nie może zostać wymieniona na ekwiwalent pieniężny.  
§ 5.  

[ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU]  

1. Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się 22.02.2022r. Komisja wybierze 15 osób, które najlepiej 

odpowiedziały na pytanie otwarte. Wybrane osoby otrzymają w tym dniu informację o wygranej. 

2. Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o wynikach drogą mailową. Nagrody zostaną 

przesłane na podany przez Uczestnika adres pocztowy do 14 dni od ogłoszenia wyników. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieotrzymanie bądź nieodebranie e-maila przez 

Zwycięzcę z przyczyn technicznych niezależnych od Organizatora.  

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawidłowego adresu e-mail przez 

uczestnika Konkursu. W wypadku niemożliwości skontaktowania się ze Zwycięzcą z tego powodu, 

Zwycięzca Konkursu traci prawo do nagród.  

§ 6.  

[DANE OSOBOWE] 

1. Dane osobowe (adres e-mail, imię i nazwisko, adres pocztowy, numer telefonu) przekazane przez 

Uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Konkursu, w tym ogłoszenia Zwycięzcy, 

wysłania Nagród i rozpoznania reklamacji. 

2. Udostępnione Organizatorowi przez Uczestników dane osobowe obejmują wyłącznie: 

a. adres email; 

b. imię i nazwisko; 

c. adres pocztowy; 

d. numer telefonu. 

(dalej: Dane osobowe). 

3. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania, 

modyfikacji lub usuwania, z zastrzeżeniem, że usunięcie danych oznacza rezygnację z Konkursu, 

chyba że żądanie usunięcia danych nastąpi po ogłoszeniu Zwycięzcy konkursu. 

4. Każdy Uczestnik, którego Dane osobowe są przetwarzane przez Organizatora ma prawo wniesienia 

skargi do organu nadzorczego (dalej: Skarga): 

5. Skarga powinna być zaadresowana na Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, 

ul. Stawki 2 , 00-193 Warszawa; 

6. Skarga może zostać wniesiona również za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej, w 

celu skorzystania z tego środka komunikacji należy kierować się wskazówkami zawartymi na stronie 

internetowej: http://www.giodo.gov.pl/493/ 



7. Podanie Danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w 

Konkursie lub odbiór Nagrody. 

8. Organizator zapewnia przetwarzanie Danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych 

osobowych z dnia z dnia 5 maja 2018 .( Dz. U. 2018 poz. 1000 ) oraz innych przepisów prawa 

powszechnie obowiązującego, do których przestrzegania jest zobowiązany. Administrator danych 

może powierzyć innemu podmiotowi przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu w 

celach i zakresie wynikających z postanowień Regulaminu. 

9. Zgłaszając swój udział w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych 

osobowych w zakresie i celu wskazanym w Regulaminie. 

10. Dane osobowe zostaną usunięte natychmiast po realizacji celów, dla których zostały 

zgromadzone, a które zostały wskazane w Regulaminie. 

11. Akceptując Regulamin, Uczestnik wyraża zgodę na powierzenie przez Organizatora przetwarzania 

udostępnionych mu na potrzeby Konkursu danych osobowych przez firmę opieka.farm sp. z o.o. z 

siedzibą w Krakowie przy ulicy Chodkiewicza 9/4, kod pocztowy 31-532, NIP: 675 157 60 86 

§ 7.  

[ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA I UCZESTNIKA]  

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po 

stronie Zwycięzcy Konkursu.  

2. Uczestnik ponosi wobec Organizatora pełną odpowiedzialność w wypadku, gdy jego zgłoszenie 

udziału w Konkursie lub stworzona praca będzie naruszała prawa osób trzecich lub powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa.  

3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za:  

a. ewentualne problemy techniczne związane z działaniem dostawców usług internetowych, a w 

szczególności za przerwanie, zawieszenie lub zniekształcenie połączenia mogącego spowodować 

stratę lub zniszczenie treści przesłanych przez formularz konkursowy drogą elektroniczną, które 

mogłyby mieć wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie,  

b. naruszenie przez Uczestników praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich.  

§ 8.  

[POSTANOWIENIA KOŃCOWE]  

1. Treść Regulaminu jest dostępna w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.opieka.farm. 

2. Tytuły poszczególnych rozdziałów Regulaminu mają charakter informacyjny.  

3. Przystępując do Konkursu, Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia, które uniemożliwiają lub utrudniają 

prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie mógł przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec 

pomimo dochowania należytej staranności, chyba że co innego wynika z bezwzględnie 

obowiązujących przepisów prawa. 

 



 

 


