REGULAMIN KONKURSU „RODZINA WYGRYWA”
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
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Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie, a
także prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników konkursu.
Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w
okresie od 20.04.2018 r. do 20.07.2018 r.
Wykonawcą konkursu jest PRIMUM PR Sp. z o.o. z siedzibą - ul. Widok 8,
00-023 Warszawa działająca na zlecenie Boehringer Ingelheim Marketing
Sp. z o.o. z siedzibą - ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, będącą
Organizatorem.
Niniejszy konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19
listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. nr 210 poz. 1540 z
późn.zm.).
Konkurs jest organizowany w ramach kampanii edukacyjnej pt. „Dłuższe
życie z cukrzycą”.
Regulamin konkursu jest zamieszczony na stronie internetowej
www.dluzszezyciezcukrzyca.pl oraz może być, na wniosek osoby
zainteresowanej udziałem w konkursie, udostępniony w siedzibie
Organizatora konkursu.
II. PRZEDMIOT KONKURSU
Przedmiotem konkursu są prace konkursowe, które będą nawiązywały do
jego tytułu „RODZINA WYGRYWA” i na które będą składać się: fotografia 3
lub 4 członków rodziny wraz z opisem, jak chory z cukrzycą typu 2 i jego
rodzina radzą sobie z chorobą.
Na fotografii, o której mowa wyżej, stanowiącej część pracy konkursowej,
powinna znaleźć się co najmniej jedna osoba (Uczestnik lub członek jego
rodziny), która choruje na cukrzycę typu 2.
Organizator zastrzega sobie prawo wyłączenia z udziału w konkursie
zgłoszeń zawierających prace uprzednio publikowane, które brały lub
biorą udział w innych konkursach oraz prace, które mogą naruszać prawa
autorskie osób trzecich.
Zgłoszenie pracy konkursowej jest równoznaczne z zobowiązaniem do
dostarczenia fotografii w formacie umożliwiającym wydruk wysokiej
jakości w rozmiarze A4 lub A3 (rozdzielczość minimum 300 dpi) oraz tekstu
w formie maszynopisu lub wydruku komputerowego zawierającego
maksymalnie 300 słów. Teksty odręczne nie mogą być składnikiem pracy
konkursowej w rozumieniu zasad konkursu i nie będą uwzględniane.
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III. ZASADY KONKURSU
Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie.
Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne, co oznacza w szczególności, że
każdy z Uczestników bierze udział w konkursie na własny koszt z
zastrzeżeniem pkt IV ust. 4 i 5 poniżej.
W celu wzięcia udziału w konkursie i uzyskania statusu Uczestnika należy
pobrać ze strony internetowej www.dluzszezyciezcukrzyca.pl formularz
zgłoszeniowy, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
Formularz zgłoszeniowy powinien być wypełniony w całości, we
wszystkich polach wskazanych do wypełnienia, zawierać wszystkie ujęte w
nim oświadczenia dotyczące Uczestnika konkursu oraz innych osób i
własnoręczny podpis uczestnika konkursu.
Jeden Uczestnik konkursu może zgłosić jedną pracę konkursową zgodnie z
punktem II ust. 1 powyżej, na którą składają się: jedno zdjęcie oraz jeden
tekst.
Podpisane formularz zgłoszenia do konkursu należy przesłać pocztą na
adres Wykonawcy: ul. Widok 8, 00-023 Warszawa, natomiast prace
konkursowe należy przesłać w formie elektronicznej, w formacie tiff lub
JPG i/lub Word / PDF na nośniku CD-R - na adres
rodzinawygrywa@primum.pl.
Przesłanie zgłoszenia oraz pracy konkursowej powinno nastąpić nie
później niż 20 lipca 2018 r., przy czym o zachowaniu terminu decyduje
data nadania przesyłki z formularzem zgłoszenia na poczcie albo kurierowi,
a w przypadku wysyłki w formie elektronicznej – data dostarczenia
przesyłki na wskazany wyżej adres poczty elektronicznej.
Wraz z formularzem i pracą konkursową Uczestnik powinien dostarczyć
odpowiednią liczbę pisemnych zgód na przetwarzanie danych osobowych,
w tym na wykorzystanie wizerunku, wszystkich osób przedstawionych na
fotografii, a nadto zgodę na przetwarzanie danych dotyczących stanu
zdrowia osoby chorej na cukrzycę typu 2.
Zgłoszenia niespełniające warunków określonych w Regulaminie, w tym
dokonane bez wykorzystania formularza zgłoszeniowego, doręczone w
inny sposób niż wskazany w Regulaminie lub niezawierające wszystkich
niezbędnych elementów, w szczególności zgód na przetwarzanie danych
osobowych, nie będą rozpatrywane.
Nadesłane przez Uczestników prace konkursowe nie podlegają zwrotowi.
Przystępując do konkursu Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie przez
Organizatora lub osoby działające na jego zlecenie opisu stanowiącego
część pracy konkursowej na potrzeby związane z przeprowadzenie
konkursu oraz informowaniem o jego wynikach.
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IV. OCENA PRAC KONKURSOWYCH
Tylko prace, które spełniają zasady niniejszego regulaminu będą podlegać
ocenie jury konkursu, które zostanie wyłonione przez Organizatora.
Jury konkursu wyłoni jednego zwycięzcę oraz dodatkowo wyróżni dwie
prace konkursowe.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w terminie 14 dni od jego
zakończenia.
Wszystkie decyzje podjęte przez jury konkursu są ostateczne.
V. NAGRODY
Nagrodą główną w konkursie jest profesjonalna sesja fotograficzna, która
będzie realizowana przez znaną fotografkę oraz nagroda w postaci karty
podarunkowej na zakup sprzętu sportowego o wartości PLN 1000.
Nagrodami dodatkowymi są dwa wyróżnienia Uczestników konkursu w
postaci kart podarunkowych na zakup sprzętu sportowego o wartości PLN
1000 każda.
Kwoty nagród wskazane w ust. 1 i 2 powyżej zostaną powiększone od
podatek należny od tych kwot.
Zwycięzca konkursu wraz z rodziną będzie uczestniczyć w wydarzeniach z
okazji Światowego Dnia Cukrzycy, które będą mieć miejsce w Warszawie w
listopadzie 2018 r. i będzie udzielać wypowiedzi dla mediów na temat
zgłoszonej pracy konkursowej.
Organizator Konkursu pokrywa koszty, związane z udziałem w sesji
fotograficznej, niezbędne koszty przejazdu środkami komunikacji
publicznej (kolej lub autobus), koszty jednego noclegu i całodziennego
wyżywienia zwycięzcy konkursu oraz 3 członków jego rodziny,
przedstawionych na fotografii stanowiącej część pracy konkursowej.
Organizator konkursu nie ponosi kosztów ubezpieczeń związanych z
podróżą na miejsce sesji fotograficznej.
VI. OGŁOSZENIE WYNIKÓW
Wyniki
konkursu
zostaną
ogłoszone
na
stronie
www.dluzszezyciezcukrzyca.pl.
Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni o wygranej przez Organizatora
Konkursu.
Oficjalne wręczenie nagród nastąpi w listopadzie 2018 roku i będzie mieć
miejsce w Warszawie.
Nagrody w konkursie będą przyznane autorowi nagrodzonej pracy, co
oznacza, że inne osoby zaangażowane w jakichkolwiek czynnościach
związanych z udziałem w konkursie, w tym przedstawione na fotografii
składającej się na pracę konkursową, nie mogą zgłaszać wobec
Organizatora żadnych roszczeń związanych z przebiegiem i wynikami
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konkursu.
Jeżeli zwycięzca nagrody głównej nie będzie mógł z jakichkolwiek
powodów uczestniczyć w sesji fotograficznej w wyznaczonym i
potwierdzonym uprzednio terminie, nie będzie mu przysługiwała
rekompensata finansowa ani ekwiwalent pieniężny za niewykorzystaną
sesję fotograficzną.
Uprawnienie do korzystania z określonych w niniejszym Regulaminie
nagród jest niezbywalne.
Naruszenie przez Uczestnika zasad niniejszego Regulaminu uprawnia
Organizatora konkursu do wykluczenia Uczestnika z udziału w konkursie
lub do pozbawienia go nagrody.
VII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe Uczestnika konkursu oraz innych osób, które znajdą się na
fotografii stanowiącej część pracy konkursowej, będą gromadzone i
wykorzystywane przez Organizatora, który jest administratorem danych
osobowych, jedynie w celach organizacji i przeprowadzenia niniejszego
konkursu.
Przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora konkursu będzie się
odbywało zgodnie z obowiązującym przepisami o ochronie danych
osobowych, w tym przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku (RODO).
Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane
dotyczą a w przypadku osoby niepełnoletniej, na podstawie zgody
opiekuna prawnego. Dane dotyczące stanu zdrowia będą przetwarzane na
podstawie pisemnej zgody osoby, której dane dotyczą a w przypadku
osoby niepełnoletniej, na podstawie pisemnej zgody opiekuna prawnego.
Dostęp do danych osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych:
 upoważnieni pracownicy Administratora;
 Wykonawca Konkursu, tj. PRIMUM PR Sp. z o.o., na podstawie umowy
powierzenia danych.
Dane Osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do
przeprowadzenia Konkursu oraz okres konieczny do rozpatrzenia
ewentualnych reklamacji a także przez okres wynikający z przepisów
ustawy o rachunkowości - w odniesieniu do danych osobowych laureatów
Konkursu.
Podanie Danych Osobowych przez osobę, której dane dotyczą jest
dobrowolne, jednak jest niezbędne do udziału w Konkursie.
Osoba, której dane dotyczą może skorzystać wobec Administratora z
następujących praw:
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a) prawa do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich
sprostowania;
b) prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na
zasadach wskazanych w art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z
art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”);
c) prawa do przeniesienia danych osobowych;
d) prawa do wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej
zgody na przetwarzanie danych osobowych, co jednak nie będzie
miało wpływu na legalność przetwarzania danych takiej osoby, które
odbywało się w oparciu o tę zgodę i miało miejsce przed
skorzystaniem z prawa do wycofania zgody,
8.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz
realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą, można
kontaktować się z Administratorem, kierując korespondencję na adres
poczty elektronicznej: rodzinawygrywa@primum.pl Osoba, która złożyła
wniosek lub żądanie dotyczące przetwarzania jej danych osobowych w
ramach korzystania z przysługujących jej praw, może zostać poproszona
przez Administratora o odpowiedź na kilka pytań związanych z jej danymi
osobowymi, które umożliwią weryfikację jej tożsamości. Ponadto osoba,
której dane dotyczą, ma prawo wnieść w skargę na przetwarzanie jej
danych osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Poprzez zgłoszenie do konkursu i dostarczenie pracy konkursowej
Organizator nabywa bezterminowe prawo do wykorzystania, kopiowania
oraz publikowania i rozpowszechniania we wszystkich mediach (audio,
druki, video, Internet), a także prawo do dostosowywania, edytowania
prac konkursowych w dowolny sposób. Prawo to może być
wykorzystywane w kraju i za granicą w celach komercyjnych i
niekomercyjnych bez obowiązku ujawniania tożsamości autora danej pracy
i bez obowiązku uiszczania jakiejkolwiek dodatkowej należności autorowi
tej pracy.
2. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za zagubienie,
dostarczenie po czasie, uszkodzenie lub skutki nieopłacenia zgłoszonych
prac konkursowych podczas ich przesyłania.
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