REGULAMUN KONKURSU „Pokaż jak dbasz o zdrowie”
dalej zwany jako „Regulamin”
§ 1 Organizator Konkursu.
1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki, na jakich odbywa się Konkurs „Pokaż jak
dbasz o zdrowie”.
2. Organizatorem Konkursu „Pokaż jak dbasz o zdrowie” (dalej zwany jako „Konkurs”) jest
POLFARMEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Kutnie,99-300, Józefów 9, 99-300 Kutno wpisana
do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204258, posługującą się
numerem NIP: 7750001711 (dalej zwana jako „Organizator”).
3. Na zalecenie Organizatora techniczną i formalno-prawną obsługą Konkursu zajmuje się
Grupa PRC HOLDING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach,
ul. Chłodna 2, 40-311 Katowice, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS: 0000756630, posługująca się numerem NIP: 9542798714 (dalej zwana jako
„Zleceniodawca Konkursu”).
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§ 2 Uczestnicy konkursu.
Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie klas, z publicznych i niepublicznych szkół
ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych, z miasta Kutno - dalej zwani jako „Grupa
Uczestników”, lub jako „Uczestnicy”.
Zgłoszenia Uczestników dokonuje wychowawca klasy lub nauczyciel, który sprawuje
opiekę nad klasą – dalej zwany jako „Opiekun”.
Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest dokonanie zgłoszenia – dalej jako
„Zgłoszenie”.
Przystąpienie do Konkursu oznacza zaakceptowanie Regulaminu przez rodzica, albo
przedstawiciela Uczestnika oraz Opiekuna.
Przystąpienie do udziału w Konkursie następuje przez dokonanie zgłoszenia, przez co
rozumie się złożenie Organizatorowi:
1) deklaracji uczestnictwa podpisanej przez Opiekuna,
2) podpisanej przez rodzica, albo przedstawiciela ustawowego każdego z Uczestników
zgody, której wzór stanowi Załącznik 1 do Regulaminu,
Wypełnioną deklaracją wraz z podpisanymi przez rodziców, albo przedstawicieli
ustawowych Uczestników zgodami należy przesłać na niniejszy adres:
POLFARMEX S.A.
ul. Józefów 9
99-300 Kutno
z dopiskiem, "Pokaż jak dbasz o zdrowie".

§ 3 Przetwarzanie danych osobowych.
1. Przystąpienie do Konkursu oznacza zaakceptowanie Regulaminu przez rodziców, albo
przedstawicieli ustawowych każdego z Uczestników oraz Opiekuna.
2. Administratorem danych osobowych Opiekuna oraz Uczestników jest Organizator – dalej
zwany jako „Administrator”.
2. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu organizacji i przeprowadzenia
Konkursu.

3. Dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia Konkursu oraz przez okres 1
(słownie: jednego) roku po jego zakończeniu.
4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Organizatorem,
w szczególności Zleceniodawcy Konkursu na podstawie zawartych umów o powierzenie
przetwarzania danych osobowych.
5. Administrator zapewnia prawo dostępu do przekazanych danych oraz do ich
sprostowania. Administrator nie odmówi żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich
przetwarzania. Uczestnik może także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec
Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawa do przenoszenia
danych do innego administratora danych. Dane osobowe przetwarzane będą na
podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody.
6. Osobie, której dotyczą dane, przysługuje prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych
w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody przed
rozstrzygnięciem Konkursu będzie równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie.
7. Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego
przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych (PUODO, ul Stawki 2, 00-193
Warszawa). Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
8. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych poza teren Unii Europejskiej.
9. Każda osoba, która potrzebuje dodatkowych informacji związanych z ochroną danych
osobowych lub chce skorzystać z przysługujących praw, proszona jest o kontakt:
Inspektor Ochrony Danych:
Łukasz Jasiński, tel. +48 (22) 211 18 60, e-mail: iod@polfarmex.pl
Polfarmex S.A. z siedzibą w Kutnie, ul. Józefów 9, 99-300 Kutno.
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§ 4 Tematyka prac konkursowych.
Na Konkurs można zgłaszać nakręcone dowolną techniką filmy o długości około 90
(słownie: dziewięćdziesiąt) sekund, jednak nie dłuższe niż 180 (słownie: sto osiemdziesiąt)
sekund związane z hasłem przewodnim konkursu „Pokaż jak dbasz o zdrowie”
przedstawiające tematykę zdrowia w różnych aspektach – dalej zwane jako „Film”, lub
„Praca Konkursowa”.
Prace Konkursowe nie mogą naruszać przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo
farmaceutyczne, w szczególności nie mogą się odnosić do:
1) leków wydawanych wyłącznie na receptę;
2) leków zawierających środku odurzające i substancje psychotropowe;
3) leków umieszczonych na wykazie leków refundowanych;
4) informacji o substancjach czynnych, lub pomocniczych, które zostały wykorzystane w
produktach Organizatora.
Interpretacja hasła przewodniego należy do Uczestników.
Wszelkie dodatkowe informacje, w szczególności w zakresie § 2 ust. 2 Regulaminu,
udzielane są pod numerem telefonu koordynatora Konkursu:
Pana Łukasza Dziedzica pod numerem telefonu: +48 660 443 980.
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§ 5 Zasady konkursu.
Prawidłowe Zgłoszenie Pracy Konkursowej następuje po:
1) pomyślnie przeprowadzonym zgłoszeniu Grupy Uczestników, lub Uczestnika przez
Opiekuna, w tym na przesłaniu na adres Organizatora deklaracji i zgód, o których
mowa w § 2 ust. 5 Regulaminu.
2) podaniu pełnych danych adresowych oraz nazwy szkoły w zgłoszeniu;
3) przesłaniu pracy poprzez stronę internetową www.wetransfer.com na adres
lukasz.dziedzic@prc.pl;
Z jednej szkoły ponadgimnazjalnej i ponadpodstawowej – dalej jako „Placówka”,
pochodzić może tylko jedna Praca Konkursowa.
Jeżeli w danej Placówce powstanie więcej niż jedna Praca Konkursowa, Placówka ta we
własnym zakresie jest zobowiązana podjąć decyzję o wyborze Pracy Konkursowej, która
przesłana zostanie Organizatorowi.
Uczestnicy mają prawo zgłaszać do Konkursu wyłącznie Filmy wykonane samodzielnie, do
których Uczestnicy posiadają autorskie prawa majątkowe.
Zgłaszanie Filmów wykonanych przez inne osoby jest zabronione.
Uczestnicy Konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność związaną z użyciem przesłanego
Filmu, a w szczególności pełną odpowiedzialność za naruszenie autorskich praw
majątkowych osób trzecich oraz dóbr osobistych osób trzecich.
W wypadku naruszenia obowiązującego prawa, praw osób trzecich, a także prób
oszustwa Organizator zastrzega sobie prawo do nie dopuszczenia do udziału Filmu w
Konkursie.
Organizator ma również prawo do wykluczenia Filmu z Konkursu oraz publikacji z innych
uzasadnionych przyczyn, w szczególności jeżeli Praca Konkursowa zawiera treści
obraźliwe, nawołujące do przemocy, lub odwołujące się do jakiejkolwiek dyskryminacji.
Organizator ma prawo wykluczyć Film z Konkursu w przypadku, gdy działanie Uczestnika
jest nieuczciwe i narusza zasady etyki oraz w innych sytuacjach, o których mowa w
niniejszym Regulaminie
Uczestnicy, których Film został wykluczony z Konkursu zostanie o tym fakcie
poinformowany, od decyzji w tym zakresie odwołanie nie przysługuje.
Uczestnicy wraz z przesłaniem Filmu nieodpłatnie przenoszą autorskie prawa majątkowe
do Filmu, wraz ze zgodą na korzystanie z Filmu bez ograniczeń czasowych i terytorialnych,
w zakresie następujących pól eksploatacji:
1) utrwalania i zwielokrotniania Filmu – wytwarzania jakąkolwiek techniką, w tym
techniką zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
2) obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Film utrwalano – wprowadzenie
do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
3) rozpowszechniania oraz dokonywania niezbędnych opracowań,
4) skrótów oraz innych, które Organizator uzna za stosowne i wskazane dla prawidłowej
realizacji założeń Konkursu.
Uprawnienie do wykonywania prawa zależnego do Prac Konkursowych przysługiwać
będzie wyłącznie Organizatorowi.
Rodzice, albo przedstawiciele ustawowi Uczestnika przenoszą na Organizatora prawo do
prezentacji i publikacji zgłoszonego Filmu w środkach masowego przekazu, w celu
informacji i reklamy Konkursu, lub do ich wykorzystania do celów promocyjnych i
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marketingowych Organizatora i/lub Zleceniodawcy Konkursu w nieograniczonym zakresie
i terminie.
Uczestnicy na prośbę Organizatora udostępnią oryginalny plik źródłowy zgłoszonego
Filmu. Oryginalnym plikiem źródłowym jest plik w wersji elektronicznej przed jakąkolwiek
jego obróbką, konwersją bądź zmniejszeniem.
Każda Grupa Uczestników może przesłać na Konkurs jeden Film, który wiąże się z
tematem Konkursu.
W przypadku zgłoszenia większej ilości Filmów przez tę samą Grupę Uczestników,
Organizator bez konsultacji z Opiekunem, według własnego uznania wybierze jeden z
przesłanych Filmów i uzna go za zgłoszony do Konkursu.
Filmy mogą być wykonane przy użyciu dowolnej techniki utrwalania obrazu i przesłane w
formacie: MOV, MPEG4, MP4, AVI, WMV, MPEGPS, FLV, 3GPP, WebM, DNxHR, ProRes,
CineForm, HEVC (h265).
§ 5 Ocena prac konkursowych i nagrody.
Oceny nadesłanych Filmów dokona komisja powołana przez Organizatora do
rozstrzygnięcia Konkursu. Komisja będzie sprawowała ponadto nadzór nad
prawidłowością przebiegu Konkursu – dalej zwana jako „Komisja Konkursowa”.
Kryteriami oceny prac filmowych są:
1) zgodność z tematyką Konkursu,
2) oryginalność i pomysłowość,
3) jakość wykonania Filmu.
Komisja Konkursowa dokona wyboru zwycięzców Konkursu i przyzna następujące
nagrody:
1) za zajęcie I miejsca nagrodę pieniężną w kwocie 10.000,00 zł,
2) za zajęcie II miejsca nagrodę pieniężną w kwocie 6.000,00 zł,
3) za zajęcie III miejsca nagrodę pieniężną w kwocie 3.000,00.
Nagrody przyznawane są Placówce w której uczy się Grupa Uczestników.
W przypadku gdy zwycięzcą nagrody będzie Grupa Uczestników z Placówki prowadzonej
przez osobę fizyczną i nagroda nie stanowi dla tej osoby fizycznej przychodu z
pozarolniczej działalności gospodarczej, Organizator przyzna osobie fizycznej prowadzącej
Placówkę, dodatkową nagrodę w formie pieniężnej w wysokości odpowiadającej
zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób ﬁzycznych z tytułu wygranej w
Konkursie w kwocie stanowiącej 11,11% wartości Nagrody, po wcześniejszym przekazaniu
Organizatorowi wszystkich potrzebnych danych wymaganych do zapłaty podatku.
W sytuacji, o której mowa w ustępie powyżej Placówka zgadza się, że kwota dodatkowej
nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jej rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę
podatku należnego z tytułu wygranej nagrody w Konkursie.
W przypadku gdy zwycięzcą nagrody będzie Grupa Uczestników z Placówki prowadzonej
przez podmiot, o którym mowa w art. 1 ust. 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych, nagroda zostanie przekazana w wysokości wskazanej w ust. 4 powyżej, nie
powiększonej o należny podatek dochodowy. Nagrody dla zwycięskich Placówek zostaną
przekazane poprzez wręczenie symbolicznych czeków nie później niż do 10.06.2019 roku
w siedzibie Organizatora, a następnie, nagrody, zostaną wypłacone w terminie 7 (słownie:
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siedmiu) dni od dnia wręczenia czeków Placówkom przelewem bankowym na wskazany
przez Placówkę rachunek bankowy.
Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora pod
adresem: https://www.polfarmex.pl/, a zwycięzcy zostaną poinformowani telefonicznie.
Zwycięzcy Konkursu zostaną zaproszeni na wydarzenie finałowe związane z wręczeniem
nagród oraz rozdaniem certyfikatów.
Prace Konkursowe nie spełniające wymogów niniejszego Regulaminu nie będą brały
udziału w Konkursie.
Komisja Konkursowa ma prawo do dyskwalifikacji Prac Konkursowych, w szczególności
jeżeli łamią prawo, dobre obyczaje, lub są rażąco niezgodne z tematyką Konkursu.
Komisja Konkursowa może odwołać Konkurs, lub zrezygnować z przyznania nagród w
zależności od jakości, ilości i rodzaju nadsyłanych Prac Konkursowych.
§ 6 Harmonogram konkursu.
Prace konkursowe należy przesyłać Organizatorowi od dnia 13 maja 2019 r. do dnia 24
maja 2019 r.
Ocena prac przez Komisję Konkursową odbędzie się w terminie od dnia 27 maja do dnia
29 maja 2019 r.
Komisja Konkursowa ogłosi wyniki konkursu w dniu 30.05.2019 r. publikując je na profilu
Organizatora na portalu www.facebook.pl oraz na stronie internetowej Organizatora o
godzinie 12:00.
W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie rodzin, rodzeństwo oraz zstępni
pracowników Organizatora, członków Komisji Konkursowej oraz Zarządu Zleceniodawcy
Konkursu.
Konkurs ma charakter bezpłatny.
§ 7 Postanowienia końcowe.
Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Organizatora
dostępnej pod adresem: www.polfarmex.pl.
Niniejszy Regulamin będzie dostępny na stronie internetowej Organizatora dostępnej pod
adresem:
http://polfarmex.pl/zasoby/regulaminy/regulamin_pokaz_jak_dbasz_o_zdrowie.pdf
Wszelkie dodatkowe informacje na temat Konkursu można uzyskać na stronie
internetowej Organizatora dostępnej pod adresem www.polfarmex.pl oraz wysyłając
zapytanie do Zleceniodawcy konkursu pod adres poczty elektronicznej:
lukasz.dziedzic@prc.pl.
Każdy Uczestnik ma prawo zgłosić wniosek do Organizatora o ocenę działania innego
Uczestnika Konkursu pod względem nie przestrzegania zasad Regulaminu.
Oceny działania pod kątem nie przestrzegania zasad Regulaminu oraz zgłoszonych
wniosków dokonuje Organizator.
Organizator nie jest zobowiązany do publikacji tej oceny.
W wypadku pojawienia się sytuacji nieokreślonych w Regulaminie Organizator będzie
mógł wydać, w każdej chwili trwania Konkursu, odpowiednie postanowienie regulujące
daną kwestię.
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8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie
przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
9. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych związanych z
Konkursem mają charakter jedynie informacyjny.
10. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym warunki prowadzenia
Konkursu.
11. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w
dowolnym terminie bez podania przyczyny przy zastosowaniu odpowiednich form
informacji, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.
Załączniki:
• Załącznik nr 1 - deklaracja uczestnictwa z oświadczeniem o zgodzie na publikację
wizerunku oraz o przeniesieniu autorskich praw majątkowych;
• Załącznik 2 – oświadczenie o zgodzie na udział w Konkursie i zgodzie na przetwarzanie
danych osobowych Uczestnika.
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Załącznik nr 1 – Zgłoszenie do Konkursu
Dane Placówki
1. _________________________________________________
Nazwa Placówki (pieczęć lub wpisać ręcznie)
2. _________________________________________________
Imię i nazwisko Opiekuna
3. _________________________________________________
Stanowisko służbowe
4. _________________________________________________
Tytuł pracy/nazwa projektu
1. Informuję, że w ramach organizowanego konkursu „Pokaż jak dbasz o zdrowie” zgłaszam
niniejszym Grupę Uczestników / Uczestnika z Placówki do udziału w Konkursie oraz
oświadczam, iż będę pełnił/a funkcję Opiekuna Grupy Uczestników / Uczestnika.
2. Oświadczam w imieniu swoim oraz Placówki, że zapoznałam/zapoznałem się z
postanowieniami Regulaminu oraz akceptuję go bez zastrzeżeń.
3. Oświadczam, że zapoznałem się z informacją na temat przetwarzania danych osobowych
oraz przysługujących mi praw i sposobu ich realizacji zawartą w Regulaminie.
4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora moich danych osobowych w celach
wynikających z organizacji Konkursu zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
5. W przypadku otrzymania przez Placówkę nagrody w konkursie „Pokaż jak dbasz o
zdrowie”, wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych w szczególności, w
zakresie imienia i nazwiska oraz wizerunek, na stronie internetowej Organizatora
Konkursu, na profilu Organizatora na portalu www.facebook.pl oraz w materiałach
promocyjnych, informacyjnych i prasowych.
6. Zostałam/em poinformowana/y o tym, że: Administratorem danych osobowych Konkursu
jest: POLFARMEX S.A. z siedzibą w Kutnie, ul. Józefów 9, wpisana do Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000204258.
Miejscowość i data
____________________________
Podpis Opiekuna
_________________________________________________
(czytelnie imię i nazwisko)
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Załącznik nr 2 – Zgoda rodzica/przedstawiciela ustawowego na udział Uczestnika w
Konkursie „Pokaż jak dbasz o zdrowie” i przetwarzanie danych osobowych dziecka.
1. Wyrażam zgodę na udział ______________________________________ (imię i nazwisko)
w konkursie „Pokaż jak dbasz o zdrowie”.
2. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu do Konkursu oraz akceptuję
wszystkie warunki określone w Regulaminie.
3. Oświadczam, że zapoznałem się z informacją na temat przetwarzania danych osobowych
oraz przysługujących mi prawach i sposobie ich realizacji zawartą w regulaminie
konkursu.
4. Oświadczam, że wraz ze Zgłoszeniem Pracy Konkursowej przenoszę nieodpłatnie
autorskie prawa majątkowe do Pracy Konkursowej na rzecz Organizatora zgodnie z
Regulaminem.
5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych mojego dziecka
___________(imię, nazwisko) w celach wynikających z organizacji Konkursu zgodnie z
rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
6. Wyrażam zgodę na nieodpłatne i niekonsultowane eksponowanie i wykorzystanie w
publikacjach pracy konkursowej wraz z podaniem podstawowych danych osobowych
autora (imienia i nazwiska) w materiałach drukowanych i w środkach masowego przekazu
informacji.
7. Jednocześnie zostałam/em poinformowana/y o tym, że: Administratorem danych
osobowych Konkursu jest: POLFARMEX S.A. z siedzibą w Kutnie, ul. Józefów 9, wpisana do
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204258.
Miejscowość i data
_____________________________
Podpis przedstawiciela ustawowego Uczestnika
_________________________________________________
(czytelnie imię i nazwisko)
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