
Akcja promocyjna- konkurs „Czego życzą sobie Opiekunki” 

 

 

Organizator konkursu 

§1 

 

1. Organizatorem Konkursu i Administratorem Danych Osobowych (dalej „Organizator”) jest  MM Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Strzegomska 

236A, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000468193, REGON 022182389, NIP8943047232. 

2. Organizator jest jednocześnie fundatorem nagród. 

 

 

 Uczestnik Konkursu 

§2 

 

Uczestnikiem konkursu ( dalej „Uczestnik”) może być tylko osoba fizyczna, która jednocześnie: 

1. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych. 

2. Wyraziła zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych. 

3. Zapoznała się z Regulaminem konkursu i zaakceptowała go. 

 

 

Zasady Konkursu 

§3 

 

1. Temat konkursu: „Czego życzą sobie Opiekunki”. 

2. Zadaniem Uczestnika jest nadesłanie życzeń Bożonarodzeniowych własnego autorstwa, życzenia powinny być skierowane do innych Opiekunek.  

Treść życzeń należy przesyłać na adres e-mail: marketing@medipe.com lub pocztą na adres: MM Sp. z o. o., ul. Strzegomska 236A, 54-432 Wrocław. 

3. Treść życzeń należy przesyłać do dnia 14.12.2015r. 

4. Organizator wybierze 3 najlepsze życzenia, a ich autorzy zostaną Zwycięzcami konkursu. Ocena prac będzie dokonana według następujących 

kryteriów: 

- oryginalność i kreatywność Uczestnika w tworzeniu treści życzeń. 

5. Każdy Uczestnik może przesłać tylko 1 życzenia, które będą brały udział w niniejszym konkursie. 

 

Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie 

§4 

 

1. Osoba, która spełni warunki określone w § 2  Regulaminu, może wziąć udział w konkursie pod warunkiem, że na adres wskazany w § 3 ust. 2 

Regulaminu prześle zgłoszenie konkursowe zawierające: 

- treść życzeń zgodnie z § 3 ust. 2 Regulaminu oraz 

- Imię i nazwisko Uczestnika, numer telefonu uczestnika, adres pocztowy lub adres e-mail uczestnika 

2. Bez rozpatrzenia pozostaną prace, które: 

- nie będą zawierać elementów wskazanych w ust. 1,  

- naruszające prawa autorskie osoby trzeciej (plagiat)  



- zawierające treści wulgarne lub niedozwolone przepisami prawa. 

 

Zwycięzcy Konkursu i Nagrody 

§5 

 

1. Wybór Zwycięzców nastąpi w dniu 18.12.2015r. W tym dniu Zwycięzcy zostaną poinformowani przez Organizatora o przyznaniu nagrody poprzez 

przesłanie wiadomości na podany w zgłoszeniu konkursowym adres e-mail a w przypadku braku adresu e-mail, Organizator poinformuje Zwycięzców 

telefonicznie o wygranej.  

2. Zwycięzcy otrzymają nagrody: 

a) I miejsce – bon do Rossmana o wartości 100 zł 

b) II miejsce – bon do Rossmana o wartości 50 zł 

c) III miejsce – bon do Rossmana o wartości 50 zł 

3. Lista zwycięzców zostanie opublikowana na stronie internetowej: www.medipe.com. 

4. Nagrody nie podlegają zamianie na środki pieniężne.  

5. Uczestnictwa w konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym prawa do nagrody, nie można przenosić na inne osoby. 

6. Nagrody zostaną przekazane Zwycięzcom za pośrednictwem kuriera lub poczty polskiej w terminie 30 dni od zakończenia konkursu, na adres 

pocztowy wskazany w zgłoszeniu konkursowym. Zwycięzca może również zgłosić chęć samodzielnego odbioru nagrody z miejsca wskazanego przez 

Organizatora. 

7. Z chwilą wydania nagrody przewoźnikowi lub operatorowi pocztowemu ryzyko utraty lub uszkodzenia przechodzi na nich. 

 

 

Utrata Prawa do Nagrody 

§6 

 

1. Zwycięzca traci prawo do otrzymania nagrody w przypadku, gdy: 

- Organizator nie może nawiązać z nim kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej przez okres 14 dni, 

- Uczestnik nie odbierze prawidłowo zaadresowanej przesyłki z nagrodą i zostanie ona zwrócona do Organizatora, 

- nie można doręczyć mu przesyłki z nagrodą z powodu podania przez Uczestnika błędnych lub niepełnych danych, 

- Uczestnik zażądał usunięcia danych osobowych przez Organizatora, 

- treść życzeń jest własnością osoby trzeciej, autorem życzeń jest osoba trzecia. 

 

2. W przypadku utraty prawa do otrzymania nagrody przez Uczestnika nagroda zostanie przyznana innemu Uczestnikowi wybranemu przez 

Organizatora. 

 

Postępowanie reklamacyjne 

§7 

 

1. W przypadku zastrzeżeń co do sposobu prowadzenia konkursu, przyznania nagród i przesyłania zgłoszeń Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia 

pisemnej skargi ( dalej „Reklamacja”) w trakcie trwania konkursu jak w terminie 30 dni po jego zakończeniu. 

2. Reklamacja powinna być złożona na piśmie i przesłana na adres : MM Sp. z o. o., ul. Strzegomska 236A, 54-432 Wrocław. 

3. Reklamacja musi spełniać następujące wymogi formalne:  

- imię, nazwisko oraz adres Skarżącego, 

- opis przedmiotu reklamacji 

- musi być sporządzona w formie pisemnej i własnoręcznie podpisana przez Skarżącego 



- musi zawierać następujące oświadczenie: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. z 2002 nr 101, poz. 926 ze zm.) przez Administratora danych osobowych MM Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, z siedzibą 

we Wrocławiu, przy ul. Strzegomska 236a, 54-432 Wrocław w celach związanych z rozpatrzeniem przesłanej reklamacji. Oświadczam, że zostałem/-am 

poinformowany/-a o tym, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, jak również o przysługujących prawach do: dostępu do danych, możliwości ich 

poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub sprzeciwu wobec ich przetwarzania. 

 4.  Reklamacje rozpatruje Organizator w terminie 14 dni od jej otrzymania. 

 

Dane Osobowe 

§8 

 

1. Wysłanie zgłoszenia konkursowego jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o treści:  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 nr 101, poz. 926 ze zm.) przez Administratora danych osobowych 

MM Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, z siedzibą we Wrocławiu, w celach związanych z  przeprowadzeniem konkursu pt. ”Czego życzą sobie 

Opiekunki”, oraz w celach związanych ze sprawozdawczością finansową związaną z konkursem oraz w celu zamieszczenia mojego imienia i miejscowości 

zamieszkania na liście zwycięzców konkursu, która zostanie opublikowana na stronie internetowej: www.medipe.com.  Oświadczam, że zostałem/-am 

poinformowany/-a o tym, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, jak również o przysługujących prawach do: dostępu do danych, możliwości ich 

poprawiania, żądania ich usunięcia. 

2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celach związanych z realizacją 

nagród, prowadzeniem sprawozdawczości finansowej oraz zamieszczeniem listy zwycięzców. 

                       

Postanowienia Końcowe 

§10 

 

1. Regulamin  jest dostępny na stronie internetowej Organizatora: www.medipe.com i w siedzibie Organizatora. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania przewoźników lub  pośredników dostarczających nagrody. 

3. Organizator ma prawo do dokonywania zmian w Regulaminie, o czym Uczestnicy zostaną poinformowani za pośrednictwem strony internetowej: 

www. medipe.com. 

 

 

 

  

 

 

 


