
Regulamin Konkursu „Medicome na sportowo”
 
 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 

1. Organizatorem konkursu „Medicome na sportowo”, zwanego dalej "Konkursem"
jest Medicome Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Oświęcimiu

(32-600 Oświęcim) ul. 3-go Maja 10, zwana w dalej "Organizatorem".
 

2. Organizator jest fundatorem nagrody w Konkursie.
 

3. Konkurs skierowany jest do osób fizycznych mających stałe miejsce pobytu 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 
4. Konkurs trwa w okresie od 25.05.2021 do 31.05.2021 do godziny 8.00

 
5. Uczestnikami Konkursu nie mogą być członkowie organów Organizatora, jego

pracownicy oraz zleceniobiorcy, a także ich osoby najbliższe w rozumieniu art. 115
§ 11 Kodeksu karnego.

 
6. Regulamin Konkursu zostanie opublikowany na stronie organizatora przez
okres od momentu ogłoszenia o konkursie do co najmniej 7 dni po ogłoszeniu

wyników.
 
 
 
 
 



§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW
 
 

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne,
posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

 
2. Celem Konkursu jest wyłonienie przez Organizatora spośród Uczestników
zwycięzców, którzy wykonają zadanie konkursowe, polegające na polubieniu
Fanpage’a Medicome na portalu społecznościowym Facebook {dobrowolnie},

udostępnieniu na swoim profilu w tym portalu posta Medicome z ogłoszeniem o
konkursie {obowiązkowo}, a także na stworzeniu krótkiego sloganu zawierającego

nazwę organizatora „Medicome” oraz słowo „sport” w dowolnej odmianie i
wpisanie go w komentarzu pod postem konkursowym na profilu Organizatora

{obowiązkowo}.
 

3. Wyłonienie zwycięzców nastąpi poprzez wybór przez zarząd organizatora
najatrakcyjniejszych sloganów.

 
4. Wyłonionych zostanie dwóch zwycięzców.

 
5. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu 01.06.2021 na Fanpege’u

Medicome.
 

6. Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani przez Organizatora o wygranej 
za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, tj. poprzez wiadomość 

na portalu Facebook.
 

Ponadto, informacja o Zwycięzcy, tj. imię i nazwisko zostanie opublikowana na
fanpage’u Medicome.



§ 3 NAGRODY
 

1. Nagrodą w konkursie jest voucher na zajęcia sportowe dla dzieci, bądź na
zajęcia pilates/BPU o wartości 80 zł brutto.

 
2. Każdy ze zwycięzców otrzyma jeden voucher.

 
3. Zwycięzcy Konkursu mają obowiązek podać Organizatorowi swoje imię i

nazwisko, a także wszelkie inne dane niezbędne Organizatorowi w celu wykonania
obowiązków określonych w Regulaminie lub wynikających 

z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 

4. Zwycięzcy Konkursu tracą prawo do otrzymania Nagrody wskutek odmowy
podania lub podania przez Zwycięzcę Konkursu błędnych danych wymienionych 

w ust. 2 powyżej, wprowadzenia Organizatora przez Zwycięzcę w błąd co 
do pełnoletniości Zwycięzcy, niestawienie się w miejscu i terminie wskazanym

przez Organizatora celem odbioru Nagrody.
 

5. Nagroda nie podlega wymianie na jakikolwiek ekwiwalent, w szczególności
ekwiwalent pieniężny.

 
6. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej mu Nagrody na osoby

trzecie.



§ 4 INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
 
 

1. Organizator informuje, że jest administratorem danych osobowych Uczestników.
 

2. Z organizatorem można kontaktować się listownie pod adresem ul. 3-go Maja
10, 32-600 Oświęcim, w drodze email na adres: recepcja@medicome.pl,

telefonicznie: +48 698 9 01 491; +48 570 333 337.
 

3. Współadministratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z
prowadzeniem Fanpage’a na profilu społecznościowym Facebook, jest Facebook

Ireland Limited. Z polityką prywatności Facebook możesz zapoznać się pod
adresem:

https://www.facebook.com/privacy/explanation
 

4. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w celu organizacji Konkursu
oraz wydania Nagrody i nie będą udostępniane innym odbiorcom.

 
5. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest realizacja obowiązków

umownych Administratora wynikających z niniejszego Regulaminu.
 

6. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż podanie danych jest dobrowolne, ale
konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.

 
7. Uczestnik posiada prawo do:

 
a. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,

b. ich sprostowania,
c. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

d. przenoszenia danych,
e. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych.
 

8. Dane osobowe Uczestników nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji, w tym profilowaniu.

 
9. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane do momentu wyłonieniu

Zwycięzcy. Po zakończeniu Konkursu wszystkie dane Uczestników, 
z wyłączeniem danych osobowych Zwycięzcy zostaną usunięte.



§ 5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA
 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne działania osób
trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w Konkursie przez Uczestników.

 
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane

podaniem nieprawdziwych danych przez Uczestnika.
 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wzięcie udziału w Konkursie przez
osobę nieuprawnioną.

 
 
 
 
 

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie
przepisy prawa polskiego.

 
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu.

 
3. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią
promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) 

w rozumieniu art. 2 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j.
Dz. U. z 2018 r. poz. 165 z późn. zm.).


