
REGULAMIN KONKURSU Profilaktyka Raka Szyjki Macicy 

Medistica. Ginekologia + Płodność 
 

 

§1.  

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Organizatorem konkursu Profilaktyka Raka Szyjki Macicy jest Ośrodek Medyczny 

OSTEOMED s.c. Ewa Szlachcic, Mirosław Szlachcic, ul. Kazimierza Wielkiego 57, 

30-074 Kraków, NIP: 677 17 06 534, zwana dalej Organizatorem.  

2. Fundatorem nagrody jest Organizator. 

3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie 

internetowej Organizatora. (https://medistica.com.pl/ginekologia-plodnosc/rsm/) 

4. Konkurs trwa od 01.05.2022 r. do 31.12.2022 r. Czynności związane z ogłoszeniem 

wyników konkursu nastąpią do 10.01.2023 r.  

5. Organizatorzy Konkursu zobowiązują się ufundować nagrodę określoną w niniejszym 

Regulaminie. 

6. Udział w Konkursie jest dobrowolny. Uczestnik przed przystąpieniem do 

Konkursu obowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu. Uczestnik, przystępując 

do Konkursu, zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w Regulaminie zasad, jak 

również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, który uprawniają go do udziału  

w Konkursie. Zgłoszenie do Konkursu oznacza jednoczesną akceptację przez 

Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.  

 

§2.  

UCZESTNICY KONKURSU 

1. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora.  

W przypadku, gdy Organizator stwierdzi, że w rywalizacji konkursowej brała udział 

osoba niespełniająca warunków uczestnictwa, zostanie ona wykluczona z Konkursu 

oraz pozbawiona ewentualnej nagrody w Konkursie. 

 

 

§3. 

ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU 

1. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny oraz darmowy. 

https://medistica.com.pl/ginekologia-plodnosc/rsm/


2. W celu udziału w Konkursie należy odwiedzić stronę internetową 

https://medistica.com.pl/ginekologia-plodnosc/rsm/ Kliniki Medistica Ginekologia + 

Płodność, w terminie trwania Konkursu, o którym mowa w 1§ Regulaminu, wykonać 

zadanie konkursowe polegające na wypełnieniu ankiety Konkursowej.  

3. Wypełnienie i wysłanie ankiety Konkursowej na Stronie zwane będzie w dalszej części 

Regulaminu „Zgłoszeniem”. 

4. Spośród wszystkich Zgłoszeń jury konkursowe w składzie zespołu Alicja Stańczuk, 

Ewa Popiel-Rzucidło, Bartłomiej Domagała, Sandra Uznańska, Agata Kołodziejczyk, 

wyłoni zwyciężczynię Konkursu i skontaktuje się z nią telefonicznie. 

 

 

§4. 
 

NAGRODA 

 

1. Zwyciężczyni Konkursu otrzyma bon o wartości 1000 zł na zabiegi kosmetologiczne 

lub medycyny estetycznej w Klinice Organizatora. 

2. Każda uczestniczka konkursu, która odeśle uzupełnioną ankietę konkursową otrzyma 

mailem zwrotnym link do pobrania darmowych e-booków edukacyjnych z zakresu 

profilaktyki zdrowia kobiecego.  

3. Nagroda nie podlega wymianie na jej równowartość́ w pieniądzach ani na nagrody 

innego rodzaju.  

4. Organizatorzy nie ponoszą̨ odpowiedzialności za niemożność́ odbioru nagrody ani 

utrudnienia w jej odbiorze z przyczyn lezących po stronie nagrodzonej Uczestniczki 

Konkursu.  

5. Nagroda nieodebrana ulega przepadkowi.  

 

§5.  

SPOSÓB ZAPEWNIENIA PRAWIDŁOWOŚCI KONKURSU 

 

1. Nadzór nad prawidłową organizacją oraz przebiegiem Konkursu sprawuje Komisja 

Konkursu oraz osoba weryfikująca zgłoszenia. W skład Komisji wchodzi pięciu 

przedstawicieli Organizatora. 

2. Do kompetencji Komisji Konkursu należeć będzie również rozpatrywanie 

wpływających od Uczestników reklamacji. Dodatkowo do obowiązków osoby 

weryfikującej zgłoszenia należy moderacja zgłoszeń konkursowych polegająca na 

dyskwalifikowaniu odpowiedzi, które: 

https://medistica.com.pl/ginekologia-plodnosc/rsm/


a) nie są związane z Konkursem, 

b) zawierają treść powszechnie uznaną za obraźliwą, wulgarną lub sprzeczną z 

prawem, 

c) nie spełniają wszystkich warunków Konkursu. 

3. Do obowiązków Komisji należeć będzie również wytypowanie Zwycięzcy Konkursu. 

 

 

 

§6. 

           REKLAMACJE 
 

1. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia 

Konkursu prosimy zgłaszać mailowo na adres: e.popiel@medistica.com.pl. 

2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie 

reklamacji. W tytule wiadomości prosimy dodać opis (Konkurs “Profilaktyka Raka 

Szyjki Macicy” - reklamacja). 

3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia. 

 

 

§7. 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 
 

1. DANE ADMINISTRATORA DANYCH: W świetle obowiązujących przepisów 

jesteśmy Administratorem państwa danych osobowych. Oznacza to, że: OŚRODEK 

MEDYCZNY „OSTEOMED” S.C MIROSŁAW SZLACHCIC, EWA SZLACHCIC, 

UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 57/IV, 30-074 KRAKÓW, NIP: 6771706534, 

REGON: 350805497 odpowiada za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny i zgodny  

z obowiązującymi przepisami.  

2. CEL PRZETWARZANIA DANYCH: Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez 

Administratora danych w celu realizacji Konkursu, na podstawie: 

- Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia 

Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 UE.  

- Realizacji konkursu „Metamorfoza w Medistica” w serwisie internetowym Facebook 

oraz Instagram art. 6 ust 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 UE; 



3. OKRES, PRZEZ KTÓRY DANE OSOBOWE BĘDĄ PRZECHOWYWANE, A GDY 

NIE JEST TO MOŻLIWE, KRYTERIA USTALANIA TEGO OKRESU: Dane 

osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym 

przeprowadzenia metamorfozy i zakończenia jej realizacji oraz ogłoszenia informacji  

o zwycięzcy, a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych 

roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów 

prawa. 

4. PRAWNIE UZASADNIONE INTERESY REALIZOWANE PRZEZ 

ADMINISTRATORA: Państwa dane mogą być przez nas wykorzystywane ze względu 

na nasz interes prawny w związku z przesłaniem, aktualnych promocji w rozumieniu 

art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

5. INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH OSOBOWYCH LUB  

O KATEGORIACH ODBIORCÓW, JEŻELI ISTNIEJĄ: Odbiorcami przetwarzanych 

przez nas danych są:  

- osoby wykonujące zawód medyczny, w celu oceny stanu zdrowia uczestnika,  

- komisja konkursowa; 

- upoważnieni pracownicy Administratora danych; 

- Inspektor Ochrony Danych;  

- Dostawca oprogramowania do prowadzenia dokumentacji medycznej w formie 

elektronicznej; 

- Informatyk w celu utrzymania systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzana 

jest dokumentacja medyczna elektroniczna; 

- Podmioty przetwarzające na podstawie zawartej umowy, w celu ochrony zdrowia, 

udzielania oraz zarządzania udzielaniem świadczeń zdrowotnych, utrzymania systemu 

teleinformatycznego, w którym przetwarzana jest dokumentacja medyczna; 

6. DANE PRZETWARZANE PRZEZ ADMINISTRATORA DANYCH W związku  

z organizacją konkursu będziemy przetwarzać następujące Państwa dane: 

Dane osobowe podawane obowiązkowo (na podstawie art. 9 ust 2 lit. a 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE):  

- Imię i nazwisko 

- Data urodzenia 

- Adres e-mail 

- numer telefonu 

- wizerunek  



7. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ 

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do:  

 dostępu do danych; 

 sprostowania danych; 

 usunięcia danych – w zakresie przewidzianym w obowiązujących przepisach prawnych; 

 ograniczenia przetwarzania – w zakresie przewidzianym w obowiązujących przepisach 

prawnych; 

 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; 

 przenoszenia danych – w zakresie przewidzianym w obowiązujących przepisach 

prawnych; 

 cofnięcia zgody na przetwarzanie danych na podstawie wydanej uprzednio przez państwa 

zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej cofnięciem; 

 wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie 

danych odbywa się w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami.  

8. PRZETWARZANIE DANYCH PRZEZ ICH PROFILOWANIE 

W związku z realizacją konkursu Państwa dane osobowe nie będą podlegały 

profilowaniu. 

9. DANE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH 

Telefon: 883 925 879 Mail: IOD@cdpm.pl 

Inspektor ochrony danych, spotyka się z osobami, których dane dotyczą, po 

wcześniejszym ustaleniu terminu. 

 
 

 

 

§8. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

 

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu 

Cywilnego i inne przepisy prawa. 

2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd 

powszechny właściwy miejscowo dla siedziby organizatora. 

3. Biorąc udział w konkursie, Uczestnik zgadza się z postanowieniami niniejszego 

Regulaminu. 


