Ogólny regulamin konkursów
§ 1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin konkursowy (zwany dalej Regulaminem) określa warunki, na jakich odbywają się
konkursy na portalu Facebook MEDYK Skierniewice (zwane dalej Konkursami).
2. Organizatorem Konkursów jest MEDYK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Skierniewicach przy ulicy Henryka Sienkiewicza 1, 96-100, NIP: 8361857565, wpisana do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział
Gospodarczy pod nr KRS 445228.
3. Konkursy są organizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie serwisu Facebook.com
pod adresem: https://www.facebook.com/medykskierniewice (zwanej dalej Stroną). Konkurs nie jest w
żaden sposób sponsorowany, wspierany, organizowany ani współorganizowany przez portal Facebook.com
ani firmę z nim związaną.
4. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest MEDYK Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Skierniewicach przy ulicy Henryka Sienkiewicza 1, 96-100, NIP:
8361857565, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi
Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy pod nr KRS 445228, kapitał zakładowy 38.850 zł opłacony
w całości.
5. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane jednorazowo w celach związanych przedmiotowo z
Konkursem, w celach związanych z jego organizacją i przeprowadzeniem oraz sprawozdawczością
podatkową i księgową.
6. Po zakończeniu trwania Konkursu i wręczeniu nagród dane zostaną usunięte z bazy.
7. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w
Konkursie, w tym uzyskania nagród. Dane te będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10
maja 2018 roku (Dz.U.2018.1000 z dnia 2018.05.24) wyłącznie w celach związanych z przeprowadzeniem
Konkursu, w tym wydaniem Nagrody.
8. Uczestnicy mają w każdym czasie prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich
aktualizacji na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych, a także mogą w każdym
czasie zgłosić żądanie ich usunięcia.

§ 2 Warunki uczestnictwa w Konkursach

1. Udział w Konkursach jest nieodpłatny.
2. Uczestnikami Konkursów (zwanymi dalej Uczestnikami) mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18
lat, posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz mają stałe miejsce zamieszkania na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Uczestnikami Konkursów nie mogą być pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin.
4. Uczestnictwa w Konkursach, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do
nagrody, nie można przenosić na inne osoby.
5. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień Regulaminu w
całości, z zobowiązaniem do jego przestrzegania, z potwierdzeniem, iż Uczestnik spełnia warunki udziału w
Konkursie oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie
danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku.

§ 3 Zasady Konkursów
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest wykonanie zadania opisanego w poście konkursowym (zwanego
dalej Pracą Konkursową). Prace Konkursowe wysyłane są na adres e-mail konkurs@medyk.pro.
Odpowiedzi edytowane (powtórne) nie są brane pod uwagę jako poprawne odpowiedzi. Liczy się tylko
pierwsza odpowiedź.
2. Udostępnienie postu konkursowego nie jest warunkiem branym pod uwagę w momencie wyboru
zwycięzców zadania konkursowego.
3. Przystępując do Konkursu, Uczestnik oświadcza, że jest wyłącznym autorem Pracy konkursowej, posiada
wszelkie autorskie prawa majątkowe do Pracy konkursowej, a prawa te nie zostały ograniczone na rzecz
osoby trzeciej.
4. Przedstawiciel Organizatora sprawdza zgodność Prac Konkursowych Użytkowników z Regulaminem.
Jeśli Praca Konkursowa nie spełnia warunków Regulaminu, Organizator ma prawo wykluczyć ją z konkursu
na zasadach opisanych w § 5 niniejszego Regulaminu.
5. Czas trwania konkursu określony jest w treści postu konkursowego albo w komentarzu Organizatora pod
tym postem albo w momencie, gdy organizator wybierze zwycięskie Prace Konkursowe.
6. Po zakończeniu Konkursu, spośród Prac Konkursowych przesłanych w czasie jego trwania, Organizator
wybiera te zwycięskie.
7. Informacje o Zwycięzcach w danym Konkursie będą publikowane na Facebooku MEDYK Skierniewice
lub w wiadomości e-mail lub wiadomości na portalu Facebook.com.
8. Z chwilą przesłania Pracy Konkursowej Uczestnik udziela Organizatorowi Konkursu nieograniczonej
terytorialnie licencji niewyłącznej do korzystania z Pracy Konkursowej zgłoszonej przez Uczestnika
Konkursu na okres 30 miesięcy wraz z zezwoleniem na wykonywanie zależnego prawa autorskiego tj.
prawa do korzystania i rozporządzania przez Organizatora Konkursu z opracowania Pracy Konkursowej
wraz z prawem do udzielania takich zezwoleń osobom trzecim, na następujących polach eksploatacji:
1) wykorzystywanie Pracy konkursowej w całości lub we fragmentach;

2) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Pracy konkursowej - wytwarzanie określoną techniką
egzemplarzy , w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
3) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami na których Prace Konkursową utrwalono wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
4) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie;
5) udostępnienie Pracy Konkursowej w taki sposób, aby każdy miał do niej dostęp w miejscu i czasie przez
siebie wybranym;
6) zezwalanie na wykonywanie praw zależnych na polach eksploatacji wskazanych powyżej, w tym na
dokonywanie zmian, przeróbek, łączenie z innymi utworami w całości lub w części.
9. Autorskie prawa niemajątkowe pozostają przy Uczestniku. Z chwilą wykonania Pracy Konkursowej
Uczestnik upoważnia Organizatora Konkursu do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych
w stosunku do Pracy Konkursowej w zakresie prawa do nienaruszalności treści i formy oraz zwalnia ich z
obowiązku podawania imienia i nazwiska autora.
10. W przypadku, gdy już po wydaniu nagród w Konkursie, podmiot trzeci wystąpi wobec Organizatora, lub
innych osób, z roszczeniem dotyczącym dóbr osobistych lub praw autorskich do danej Pracy Konkursowej,
oraz okaże się, że Uczestnik - zwycięzca złożył fałszywie oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1 powyżej,
taki Uczestnik- zwycięzca zwolni niezwłocznie Organizatora z odpowiedzialności, w szczególności
przystąpi do ewentualnego sporu jako strona, w sytuacjach wskazanych przez przepisy prawa – zwolni
Organizatora z procesu lub/i wystąpi przeciwko takim roszczeniom na własny koszt i ryzyko, a nadto, że
zaspokoi wszelkie roszczenia, a w razie zasądzenia ich od Organizatora zwróci Organizatorowi całość
pokrytych roszczeń oraz wszelkie związane z tym wydatki i opłaty, włączając w to koszty procesu i obsługi
prawnej, jak również zwróci Organizatorowi bezprawnie uzyskaną nagrodę

§ 4 Nagrody
1. Nagrody dla Zwycięzców określone są w treści postu konkursowego.
2. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę ani na inne nagrody rzeczowe. Rezygnacja z części
Nagrody oznacza rezygnację z całości Nagrody.
3. W celu pozyskania danych niezbędnych do przekazania Nagrody Organizator skontaktuje się ze
Zwycięzcami za pomocą wiadomości e-mail lub wiadomości prywatnej na portalu Facebook.com. W
wiadomości tej Organizator poinformuje o konieczności skontaktowania się Zwycięzcy z Organizatorem.
4. Zwycięzca ma obowiązek skontaktować się z Organizatorem poprzez wiadomość prywatną na portalu
Facebook.com lub e-mail (konkurs@medyk.pro albo kontakt@medyk.pro) w terminie do 30 dni od
ogłoszenia wyników Konkursu oraz przekazać mu dane osobowe niezbędne do wydania Nagrody (imię,
nazwisko, adres).
5. Zryczałtowany podatek od Nagrody opłaca Organizator.
6. Zwycięzcy zostaną powiadomieni w wiadomości prywatnej o sposobie odbioru Nagrody.
7. Termin odbioru Nagrody upływa po 1 miesiącu od daty ogłoszenia wyników.

§ 5 Wykluczenie z Konkursu
1. W przypadku naruszenia Regulaminu Organizator może wykluczyć Uczestnika na każdym etapie
Konkursu.
2. Organizator samodzielnie lub na wniosek Uczestników ma prawo usunąć Pracę Konkursową Uczestnika,
gdy zaistnieje podejrzenie, że zgłoszenie to narusza prawa autorskie lub zasady korzystania z serwisu
Facebook.com, że jego treść w sposób ewidentny nie jest związana z tematem Konkursu, jest obraźliwa,
wulgarna, nawołuje do nienawiści lub jest niezgodna z prawem albo gdy Uczestnik posługuje się na portalu
Facebook.com kontem fikcyjnym (tj. nieposiadającym prawdziwych znajomych lub założonym wyłącznie w
celu udziału w Konkursie).

§ 6 Reklamacje
1. Reklamacje dotyczące Konkursu, w tym dotyczące decyzji o wykluczeniu z Konkursu mogą być składane
przez Uczestników za pomocą prywatnej wiadomości na Facebooku Organizatora lub pisemnie na adres
Organizatora (MEDYK Sp. z o.o., ul. Henryka Sienkiewicza 1, 96-100 Skierniewice).
2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres i numer telefonu Uczestnika (fakultatywnie adres email) oraz przyczynę reklamacji.
3. Złożone reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie przez Organizatora, jednak nie później niż w
terminie 1 miesiąca od daty otrzymania reklamacji.
4. Zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji za pomocą prywatnej
wiadomości na Facebooku lub e-mailowo, jeżeli w reklamacji podał adres e-mail. Decyzje Organizatora w
postępowaniu reklamacyjnym są ostateczne.
§ 7 Odpowiedzialność
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego Uczestnika Konkursu danych
kontaktowych oraz innych danych służących do jego identyfikacji; nie ponosi odpowiedzialności za
wszelkie zmiany tych danych, w tym za niedostarczenie Nagrody z ww. przyczyn;
b) zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności z powodu
awarii łączy internetowych.
§ 8 Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Konkursie.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu, o ile nie wpłynie to na
pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Informacja o ewentualnej zmianie Regulaminu zostanie
zamieszczona w poście konkursowym.

3. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach losowych
(Dz. U. Nr 201, poz. 1540 ze zm.).
4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy
prawa. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Konkursu będą rozstrzygane przez sąd
właściwy miejscowo według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

