REGULAMIN KONKURSU
„NQS - system na 5+”
organizowanego przez „opieka.farm”, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

§ 1.
Organizator
1.
2.

Niniejszy regulamin (dalej zwany "Regulaminem") określa zasady Konkursu prowadzonego pod nazwą „NQS system na 5+ " (dalej zwany „ Konkursem”).
Organizatorem Konkursu jest Spółka opieka.farm, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie,
ul. Chodkiewicza 9/4, 31 – 532 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000660469, posiadająca NIP 675-157-60-86, zwana dalej „Organizatorem”.
§ 2.
Termin i miejsce Konkursu

1.
2.

1.

2.
3.

Konkurs odbywać się będzie w 4 turach przez pierwsze dwa tygodnie każdego kwartału, począwszy od 1 kwietnia
2019 do 31 marca 2020 roku.
Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Konkurs ma zasięg ogólnopolski.
§ 3.
Warunki uczestnictwa
Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie pełnoletni odbiorcy portalu : pierwszystol.pl oraz osoby, które ukończą
kurs: NQS – co warto wiedzieć o tym systemie jakości i bezpieczeństwa produktów, posiadające pełną zdolność do czynności
prawnych.
Zgłoszenie Uczestnika do Konkursu, następuje jednocześnie ze złożeniem Organizatorowi przez Uczestnika
oświadczenia, że uczestnik Konkursu jest pełnoletni i ma pełną zdolność do czynności prawnych.
Udział w Konkursie wymaga udzielenia odpowiedzi na punktowane 5 pytań podanych przez Organizatora oraz na 1
pytanie otwarte i przesłanie odpowiedzi na formularzu Organizatora
§ 4.
Termin przesyłania odpowiedzi

1.
2.

Do konkursu będzie można przystąpić przez 2 tygodnie każdego kolejnego kwartału trwania kursu tj. w terminach:
01-14 kwietnia 2019 r., 01-14 lipca 2019 r., 01-14 października 2019 i 01-14 stycznia 2020 roku.
Odpowiedzi przesłane po upływie terminu nie będą oceniane (decyduje data stempla pocztowego lub data przesłania
odpowiedzi mailowej).
§ 5.
Zasady przyznawania nagród

1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

Fundatorem nagród w Konkursie jest Spółka Nutropharma z siedzibą w Lesznowoli przy ul. Jedności 10A, 05 – 506
Lesznowola, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000030005, NIP: 521-008-72-34.
Komisja wybrana przez Organizatora ( dalej zwana „Komisją” ) wyłoni w każdej turze Konkursu 5 osób, które osiągną
najwyższy wynik lub w przypadku remisu również najciekawsze odpowiedzi spośród prawidłowych zgłoszeń w
terminie 7 dni od daty zakończenia każdej tury Konkursu. W każdej turze zostanie także przyznanych 10 nagród
pocieszenia.
Po zakończeniu każdej tury Konkursu wyniki konkursu zostaną ogłoszone drogą mailową indywidualnie do każdego
uczestnika konkursu.
Nagrodami głównymi dla zwycięzców w Konkursie są w każdej turze: koszulka „Zaufaj mojej wiedzy jestem
farmaceutą”, kosmetyczka firmy Batycki, gadżety marketingowe, nagrody pocieszenia.
Nagrody zostaną przekazane przez Fundatora zwycięzcom Konkursu na adres wskazany Organizatorowi przez
laureatów drogą pocztową.
Uczestnikom Konkursu nie przysługują roszczenia o wypłatę wartości nagród w gotówce.
Uczestnicy nie mają możliwości zamiany nagród.
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§ 6.
Dane osobowe
Przystąpienie do Konkursu oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika Konkursu.
Administratorem danych osobowych zebranych podczas Konkursu jest Organizator.
Uczestnicy Konkursu mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podane dane
będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu oraz w celach archiwalnych. Podanie danych osobowych w celu realizacji
Konkursu jest dobrowolne, choć niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Konkursu i uczestnictwa w Konkursie.
Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z Rozporządzeniem RODO. Na zasadach określonych w Rozporządzeniu
Administrator danych może powierzyć innemu podmiotowi przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu
w celach i zakresie wynikających z postanowień Regulaminu.
Uczestnik Konkursu jest uprawniony do żądania usunięcia danych osobowych czyli prawo do bycia zapomnianym, a
Organizator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie dane osobowe ze skutkiem braku możliwości uczestnictwa
w Konkursie.
Dane osobowe Uczestników Konkursu zostaną usunięte po zakończeniu Konkursu.
Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w
przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych Uczestnika narusza przepisy ogólne rozporządzenia RODO.
§ 7.
Postanowienia końcowe
Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania w każdym czasie zmian w postanowieniach niniejszego
Regulaminu, przy czym zmiana ta nie może w jakikolwiek sposób naruszać praw już nabytych przez Uczestników
Konkursu. Zmiany Regulaminu będą obowiązujące od chwili ich ogłoszenia na stronie pierwszystol.pl/kursy/nqs
Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną
mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa.
Aktualny Regulamin dostępny będzie na stronie kursu NQS.
Wszelkie reklamacje związane z Konkursem należy zgłaszać do Organizatora wraz ze szczegółowym uzasadnieniem w
terminie 7 dni od zakończenia każdej tury Konkursu. Reklamacje związane z konkursem rozstrzyga Komisja w terminie
30 dni.
Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się Uczestnika z treścią niniejszego Regulaminu i jego
akceptacją.

Lesznowola, dnia 01.04.2019.

