
Regulamin konkursu „bliżej przyrody, dalej od chorób” 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie organizowanym przez Medicover Sp. 

z o. o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, (zwaną dalej organizatorem), 

za pośrednictwem profilu organizatora na portalu społecznościowym Facebook.com, dostępnym pod 

adresem: https://www.facebook.com/Medicover. 

2. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 

3. Użytym w niniejszym regulaminie wyrażeniom nadaje się następujące znaczenia:  

a) Regulamin– niniejszy regulamin; 

b) Konkurs– konkurs, którego zasady, zakres i warunki uczestnictwa określono w Regulaminie; 

c) Organizator konkursu, zleca jego techniczne przeprowadzenie agencji Whites Sp. z o.o. jako 

dostawcy.  

d) Uczestnik – osoba fizyczna pełnoletnia, dokonująca zgłoszenia do uczestnictwa w Konkursie 

zgodnie z postanowieniami Regulaminu. 

e) Serwis– witryna, usługa lub dowolna aplikacja (w tym aplikacja dla urządzeń przenośnych) 

udostępniona przez firmę   Facebook Ireland Ltd. 

f) Zadanie Konkursowe – określona w Regulaminie czynność, konieczna do wykonania przez 

Uczestnika; 

g)  Nagroda– określona w Regulaminie rzecz wskazana do przekazania zwycięzcy konkursu; 

h) Zwycięzca – Uczestnik, którego Organizator zakwalifikuje do otrzymania Nagrody zgodnie  

z postanowieniami Regulaminu. 

5. Konkurs prowadzony jest w obrębie Serwisu przez Organizatora. 

6. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie. 

7. Każde wykonanie Zadania Konkursowego przez Uczestnika, na warunkach określonych  

w Regulaminie będzie jednoznaczne z przystąpieniem do Konkursu oraz potwierdzeniem, że 

Uczestnik zapoznał się z treścią Regulaminu i w pełni akceptuje jego postanowienia.  

 

 

§ 2. ZASADY KONKURSU 

 

1. Dostęp do Konkursu możliwy jest za pośrednictwem Serwisu poprzez profil: 

https://www.facebook.com/Medicover 

2. Konkurs prowadzony jest wyłącznie przez Organizatora oraz podmioty, którym Organizator 

powierza wykonanie określonych czynności w ramach organizacji Konkursu.  



3. Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez Serwis ani 

z nim związany. 

4. Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za Konkurs. 

5. Wszelkie pytania, komentarze, uwagi, skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być 

kierowane bezpośrednio do Organizatora. 

6. Organizator zobowiązuje się do zwolnienia Serwisu z wszelkiej odpowiedzialności wobec każdego 

Uczestnika, który skieruje przeciwko Serwisowi roszczenie związane z Konkursem. 

7. Udział w Konkursie jest dobrowolny. Konkurs trwać będzie w dniach od 24.05.2021r.-07.06.2021r. 

do godz. 24:00 

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

loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej 

przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2018.165 j.t.). 

9. Uczestnik w celu udziału w Konkursie musi posiadać aktywny profil w Serwisie. Dane zawarte na 

profilu Uczestnika w Serwisie muszą być prawdziwe i zgodne z rzeczywistością. 

10. Uczestnik nie może być w żaden sposób powiązany z Organizatorem, w szczególności poprzez 

powiązania osobowe, kapitałowe czy organizacyjne. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy 

Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu 

Konkursu na zlecenie Organizatora. 

11. Brak spełnienia przez Uczestnika, wymogów określonych w § 1 ust. 4 pkt d) i § 2 ust. 10 lub 

występowanie po stronie Uczestnika przeszkód określonych § 2 ust. 11, stanowi podstawę do 

wykluczenia Uczestnika z Konkursu, a w przypadku późniejszego wykrycia tych okoliczności, w tym po 

dniu wydania Nagrody, prawo do dochodzenia zwrotu Nagrody. 

12. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji wyników Konkursu na swoim profilu w Serwisie. 

13. Uczestnik, zgodnie z regulaminem Serwisu, ponosi wyłączną odpowiedzialność za każdą czynność 

wykonywaną za pośrednictwem swojego profilu w Serwisie, w tym za zgodność udostępnianych za 

pośrednictwem Serwisu treści z regulaminem Serwisu oraz powszechnie obowiązującymi przepisami 

prawa, w tym między innymi przepisami dotyczącymi praw własności intelektualnej. 

 

§ 3. ZADANIE KONKURSOWE I NAGRODY 

 

1.Zadanie Konkursowe polega na: 

Opublikowaniu zdjęcia pokazującego jak bardzo kochasz spędzać czas na łonie natury .  

Zdjęcie należy opublikować na osi czasu fanpagea Medicover pod postem konkursowym. 

2. Organizator wyłoni Zwycięzcę na podstawie największej ilości reakcji do zgłoszonych w 

komentarzach pod postem Zadań Konkursowych i nagrodzi ich autorów Nagrodami. 

3.  Nagrodę stanowić będą: 

I, II oraz III miejsce -  nagroda to szczepienie przeciwko Kleszczowemu Zapaleniu Mózgu o wartości 

650 zł oraz nagroda pieniężna o wartości 72,22 zł  



4. Zwycięzca zostanie powiadomiony o swojej wygranej w terminie do 5 dni roboczych od terminu 

wyznaczonego na wykonanie Zadania Konkursowego, o którym mowa w § 3 ust. 3 Regulaminu. 

5. Powiadomienie Zwycięzcy nastąpi poprzez opublikowanie jego imienia i nazwiska w komentarzu 

pod postem konkursowym. 

6. Zwycięzca konkursu zostanie wyłoniony przez Organizatora na podstawie zliczenia ilości reakcji na 

komentarz ze zgłoszeniem konkursowym. 

7. Warunkiem otrzymania Nagrody jest przesłanie prywatnej wiadomości zwrotnej za pośrednictwem 

komunikatora messenger z danymi adresowymi w terminie do 5 dni roboczych od dnia 

opublikowania przez Organizatora wiadomości o zwycięzcy, o której mowa w § 3 ust. 7. 

 8. W wiadomości zwrotnej, o której mowa w § 3 ust. 9 Zwycięzca poda swoje następujące dane: 

a) imię i nazwisko; 

b) adres korespondencyjny (miejscowość, ulica, kod pocztowy),  

c) ewentualnie nr telefonu.  

9. Przed wydaniem nagrody Organizator pobierze od zdobywcy nagrody 10% zryczałtowany podatek 

dochodowy od osób fizycznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Pobór podatku zostanie 

dokonany przez potrącenie wartości podatku z  wygranej nagrody  pieniężnej. 

10.  Zwycięzca zobowiązuje się złożyć oświadczenie dotyczące poboru podatku, które jest 

załącznikiem do niniejszego Regulaminu i przekazać je w recepcji Centrum Medicover w dniu 

szczepienia lub wysłać jego podpisany skan na adres marketing@medicover.pl 

11. Nagrodę- szczepienie przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu należy zrealizować w ciągu 30 dni 

roboczych od momentu przekazania w wiadomości zwrotnej do Organizatora danych osobowych. 

Realizacja szczepienia  będzie możliwa w wybranym przez zwycięzcę Centrum Medicover lista 

placówek dostępna pod linkiem: https://www.medicover.pl/placowki 

Po wyznaczonym czasie nagroda zostaje anulowana. Zwycięzca zobowiązany jest do uzupełnienia 

dokumentów: Oświadczenie oraz Protokół przekazania nagrody, których wzory stanowią zał. nr 1 do 

niniejszego regulaminu. 

12. Jeżeli po dacie rozstrzygnięcia konkursu pojawią się okoliczności, w wyniku których zniknie 

podstawa przyznania nagród (otrzymanie dowodu oszustwa w konkursie itp.), dany uczestnik 

konkursu traci nagrodę. Informacja o zmianie laureata pojawi się na stronie poświęconej konkursowi. 

Anulowanie nagrody może nastąpić do 7 dni roboczych. 

13. Fundatorem Nagrody w Konkursie jest Organizator. Organizator zapewnia, iż jest uprawniony do 

swobodnego dysponowania Nagrodą, a przekazanie Nagrody Zwycięzcy nie będzie naruszać 

obowiązujących przepisów prawa ani praw osób trzecich. 

14. Organizator zastrzega sobie prawo do nieuwzględniania w Konkursie Zadań Konkursowych, które: 

a) są niezgodne z Regulaminem lub aktualnie obowiązującymi regulaminami Serwisu; 

b) zostały zgłoszone niezgodnie z zasadami Regulaminu; 

c) zawierają treści niezgodne z dobrymi obyczajami, niemoralne, obraźliwe, niestosowne, 

obsceniczne lub naruszające obowiązujące przepisy prawa; 



d) naruszają prawa innych podmiotów, w szczególności prawa autorskie, bądź dobra osobiste osób 

trzecich, w tym bezprawnie wykorzystujących wizerunek osób trzecich 

e) zawierają treści o charakterze reklamowym, nazwy, logotypy lub znaki towarowe dotyczące 

jakichkolwiek towarów lub usług innych niż oferowanych przez Organizatora; 

f) naruszają uzasadnione interesy Organizatora lub godzą w jego wizerunek. 

 15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody z przyczyn 

leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku: 

a) niepodania danych, o których mowa w § 3 ust. 10; 

16. Uczestnik może zrzec się prawa do Nagrody. 

 

 

§ 4. PRAWA AUTORSKIE I OCHRONA WIZERUNKU 

 

1. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik zapewnia, że Zadanie Konkursowe stanowi przejaw 

indywidualnej i oryginalnej twórczości Uczestnika, że dysponuje wszelkimi prawami do 

publikowanego zdjęcia lub innego utworu jaki stanowić może Zadanie Konkursowe oraz że nie są one 

w żaden sposób ograniczone ani obciążone na rzecz osób trzecich.  

2. Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnie, niewyłącznej licencji na korzystanie z Zadania 

Konkursowego w związku z Konkursem, z prawem do udzielania sublicencji. 

3. Licencja jest udzielona bez ograniczeń terytorialnych, na okres 5 lat od umieszczenia Zadania 

Konkursowego w Serwisie w zakresie autorskich praw na korzystanie z Zadania Konkursowego w 

związku z Konkursem. 

4. Licencja jest udzielona na następujących polach eksploatacji: 

a) wprowadzania do obrotu publicznego wystawiania; 

b) odtwarzania, wyświetlania, nadawania, reemitowania, udostępniania w wybranym miejscu i czasie 

w tym w sieci Internet; 

c) wykorzystania Zadania Konkursowego w charakterze promocyjnym lub reklamowym; 

d) zezwolenia na tworzenie i eksploatację opracowań Zadania Konkursowego; 

e) łączenie Zadania Konkursowego z innymi dobrami. 

 

5. Organizator może wezwać Zwycięzcę do zawarcia odpowiedniej umowy na piśmie celem 

udzielenia licencji do Zadania Konkursowego. 

6. W przypadku, gdy Zadanie Konkursowe przedstawiać będzie wizerunek Uczestnika lub osób 

trzecich, Uczestnik oświadcza, iż wyraża zgodę na rozpowszechnianie tego wizerunku do celów 

związanych z Konkursem oraz wykonania licencji udzielonej na podstawie § 4 ust. 2-4. W przypadku, 



gdy Zadanie Konkursowe zawiera wizerunki innych osób, Uczestnik oświadcza, iż udzieliły one 

Uczestnikowi wyraźnej zgody na korzystanie z ich wizerunku do celów związanych z Konkursem. 

7. Uczestnik gwarantuje, iż korzystanie przez Organizatora z Zadania Konkursowego zgodnie z 

Regulaminem Konkursu nie zagrozi, nie naruszy praw osób trzecich lub tajemnicy chronionej prawem 

  

 

§ 5. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

Klauzula Informacyjna przeznaczona dla uczestników konkursu. 

1.Administrator danych osobowych: 

Administratorem danych osobowych jest  Medicover sp. z o. o, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 

Warszawa (dalej: Administrator). Z Administratorem mogą się Państwo skontaktować poprzez w 

następujący sposób: 

• listownie na adres: Dział Obsługi Klienta, Medicover sp. z o. o, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 

Warszawa 

• przez formularz kontaktowy na stronie www.medicover.pl 

• przez e-mail: dok@medicover.pl 

• telefonicznie: 500 900 500 

 

2.Inspektor Ochrony Danych: 

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Jest to osoba, z którą mogą się Państwo kontaktować we 

wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 

związanych z przetwarzaniem danych. Z Inspektorem mogą się Państwo kontaktować w następujący 

sposób: 

•listownie na adres: Medicover sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, z dopiskiem 

Inspektor Ochrony Danych 

•przez e-mail: IOD@medicover.pl  

 

3.Kategorie osób, których dane są przetwarzane oraz zakres przetwarzanych danych 

a) Administrator przetwarza dane osób, które:  

I. Zgłosiły udział w Konkursie w sposób wskazany w Regulaminie,  

II. Zostały Laureatami Konkursu (Zwycięzcami) 

b) Administrator przetwarza następujące rodzaje danych osobowych:  

I.identyfikator Facebook (zazwyczaj zawierający imię i nazwisko);  



II. zdjęcie profilowe;  

III. informacje, które dostarczą Państwo Administratorowi w związku z udziałem w Konkursie, 

IV. Informacje niezbędne do otrzymania nagrody (tj. Imię i Nazwisko, adres korespondencyjny, nr 

telefonu); 

V. Informacje niezbędne do rozpatrzenia reklamacji (tj. imię, nazwisko, adres,  Uczestnika, podpis); 

4.Cele i podstawy przetwarzania 

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe:  

a) na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającego na:  

I. przeprowadzeniu konkursu „Bliżej przyrody, dalej od chorób”  na portalu społecznościowym 

Facebook, który stanowi przyrzeczenie publiczne uregulowane w Kodeksie Cywilnym w art. od 919 do 

921, na warunkach oraz na zasadach określonych przez portal Facebook oraz określonych w 

Regulaminie Konkursu, promowaniu wydarzeń i marki, produktów oraz usług, budowaniu i 

utrzymaniu społeczności z Administratorem oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych 

funkcjonalności serwisu Facebook (komentarze, wiadomości);  

II. ewentualnym ustalaniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami; 

 b) na podstawie wymogów ustawowych w celu wypełnienia przez Administratora obowiązków 

prawnych wynikających z przepisów prawa w szczególności w związku z art. 74 ust. 2 ustawy o 

rachunkowości (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 

5.Odbiorcy danych  

Dostęp do Państwa danych będą mieć:  

a) podwykonawcy (w szczególności dostawca), podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu i 

zgodnie z naszymi poleceniami - są to podmioty, którym zlecamy realizację różnego rodzaju usług z 

zakresu m.in. IT i marketingu; podmioty, które świadczą nam usługi  

z zakresu obsługi prawnej (w przypadku, w którym okaże się to konieczne dla ustalenia, dochodzenia 

lub obrony przez roszczeniami), upoważnieni pracownicy Administratora;  

b) inni Użytkownicy portalu Facebook (z uwagi na fakt, iż informacje o osobach obserwujących 

fanpage, o polubieniach, a także treści komentarzy, posty i inne informacje dostarczane przez 

Użytkowników są jawne);  

c) właściciel portalu społecznościowego Facebook na zasadach dostępnych pod adresem https://pl-

pl.facebook.com/privacy/explanation  

6.Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych  

W celu zapewnienia jak najwyższej jakości naszych usług korzystamy z dostawców,  

np. w zakresie wsparcia IT. W związku z tym Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza 

teren Unii Europejskiej. Zapewniamy, że w takim przypadku przekazywanie danych odbywać się 

będzie w oparciu o stosowną umowę pomiędzy nami a takim podmiotem, zawierającą standardowe 

klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską, bądź na podstawie odpowiedniej decyzji 

Komisji Europejskiej. 



 

7.Okres przechowywania danych 

Okres przetwarzania danych jest związany z celami i podstawami ich przetwarzania, w związku z 

czym:  

a) dane przetwarzane na podstawie wymogów ustawowych będą przetwarzane przez czas,  

w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych (przez 5 lat - na potrzeby rachunkowości 

oraz ze względów podatkowych, okres liczony jest od końca roku kalendarzowego, w którym powstał 

obowiązek podatkowy); 

b) dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą 

przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu  

8. Prawa osób, których dane dotyczą 

Przysługuje Państwu prawo:  

a) żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,  

b) wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych; 

c) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w związku z Państwa szczególna sytuacją; 

d) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2; 00-193 

Warszawa; 

9. Pozostałe informacje 

a) Dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym 

profilowania.  

b) Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne jednak niezbędne do wzięcia udziału w konkursie. 

Dodatkowo Medicover Sp. z o.o. wskazuje, że wraz z Facebook Ireland Ltd. pełnią funkcję 

współadministratorów w zakresie przetwarzania danych na potrzeby statystyk.  

Więcej na temat przetwarzania danych na potrzeby statystyk strony znajdą Państwo  

pod linkiem: https://www.facebook.com/about/privacy/update    

§ 6. TRYB SKŁADANIA REKLAMACJI 

1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez 

Uczestników w formie pisemnej listem poleconym na adres Organizatora, poprzez wiadomość 

prywatną wysłaną za pośrednictwem Serwisu lub elektronicznie na adres poczty elektronicznej: 

marketing@medicover.pl najpóźniej w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni od terminu na 

powiadomienie Zwycięzców, o którym mowa w § 3 ust. 8. Reklamacje, które wpłyną do Organizatora 

po tym terminie, nie będą rozpatrywane. 

2. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany listem poleconym, poprzez 

wiadomość prywatną wysłaną za pośrednictwem Serwisu lub pocztą elektroniczną, w terminie 7 

(słownie: siedmiu) dni od otrzymania reklamacji przez Organizatora. 

mailto:marketing@medicover.pl


3. Reklamacja powinna zawierać: 

a) imię, nazwisko, adres, Uczestnika; 

b) przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem; 

c) żądanie lub preferowany sposób załatwienia reklamacji; 

d) podpis Uczestnika. 

 

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin określa wszelkie zasady przeprowadzenia Konkursu. 

2. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek innych materiałach, w szczególności w 

materiałach promocyjnych i reklamowych, mają jedynie charakter pomocniczy. 

3. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień Regulaminu decyzją 

kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą 

Organizatora oraz Uczestnika. 

4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego 

oraz innych ustaw. 

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.05.2021 r.  

6. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym regulaminie w trakcie trwania 

konkursu bez podawania przyczyny, jak również przerwania lub przedłużenia konkursu.   

 

 

 

 

Protokół przekazania nagrody 

 

  

 

Ja ……………….………….( imię i nazwisko) oświadczam, że w ramach konkursu …………….….. (nazwa 

konkursu), który odbył się dnia …………….otrzymałem/-am nagrodę o wartości ………………….. (wartość 

nagrody) w postaci ……….……. (rodzaj nagrody) za zajęcie ……………..miejsca. 

 

  

 

oraz nagrodę pieniężną o wartości ………. .  

Dodatkowa nagroda pieniężna zostanie przeznaczona na zapłatę podatku od nagrody głównej. 



 


