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Regulamin konkursu pod nazwą „Testowanie Atopis” 

(dalej „Regulamin”) 

 

§ 1  

Postanowienia ogólne 

1. Regulamin określa warunki Konkursu „Testowanie Atopis” rozgrywanego na stronach 

internetowych serwisu poradnikzdrowie.pl zgodnie z art. 921 Kodeksu Cywilnego - ustawy z 

dn. 23.04.1964 r. (Dz.U.Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) – dalej zwanego „Konkursem.” 

2. Organizatorem Konkursu jest TIME S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jubilerskiej 10, 04-

190 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 

m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

0000295857, REGON: 010750727, NIP: 5261004620, kapitał zakładowy 25 070 000,00 zł, 

wpłacony w całości  ( dalej zwana "Organizatorem"). 

3. Fundatorem nagród w Konkursie jest firma: Equalan Pharma Europe sp. z o.o. 

z siedzibą w Białymstoku przy ul. Gen. W. Andersa 38 A, 15-113 Białystok , 

wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w 

Białymstoku, w XII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem KRS 0000336091, NIP: 966-199-98-96, REGON:200286562 , 

kapitał zakładowy: 400 000 00, (dalej zwany „Fundatorem”) 
4. Konkurs rozpoczyna się w dniu 02.09.2019 r. o godzinie 9:00 i kończy się w dniu 30.09.2019 

r.  r. o godzinie 23:59. 

5. Niniejszy regulamin stanowi podstawę prowadzenia Konkursu i określa jego warunki oraz 

prawa i obowiązki jego uczestników. 

 

§ 2 

Uczestnicy Konkursu 

1. Uczestnikiem Konkursu może być  każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do 

czynności prawnych, mająca miejsce zamieszkania w Polsce. 

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i stali współpracownicy spółek holdingu do 

którego należy TIME  S.A. oraz Fundatora. 

3. Zakaz uczestnictwa w Konkursie dotyczy również członków najbliższej rodziny podmiotów 

wymienionych w ust. 2.  

4. Uczestnikiem Konkursu jest osoba, która spełniła wszystkie warunki określone w 

Regulaminie. 

5. Przystąpienie do Konkursu (wysłanie zgłoszenia, o którym mowa w § 4 ust. 2) jest 

równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje 

się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia 

wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. Uczestnik, który nie spełni 

warunków określonych w Regulaminie lub naruszy jakąkolwiek zasadę w nim określoną może 

być w każdym czasie wykluczony z udziału w Konkursie oraz traci prawo do ewentualnej 

wygranej. 

6. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne. 

7. W przypadku zmiany w toku Konkursu, danych podanych przez uczestnika, uczestnik 

zobowiązany jest do powiadomienia Organizatora o takiej zmianie poprzez przesłanie 

wiadomości z aktualnymi danymi, na adres e-mail: idws@grupazpr.pl 

8. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie, poprzez wysłanie e-mail na 

adres:idws@grupazpr.pl.z informacją o takiej rezygnacji z adresu e-mail podanego przez 

uczestnika podczas zgłoszenia do Konkursu.  

9. Każdy uczestnik poprzez zgłoszenie się do Konkursu wyraża zgodę na publiczne ujawnienie, 

w tym zamieszczenie na stronie atopis.poradnikzdrowie.pl\poradnikzdrowie.pl jego imienia, 

nazwiska i miejscowości zamieszkania, podczas Konkursu, jego promocji, ogłaszania 

wyników. 
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§ 3 

Jury Konkursu 

1. W skład Jury wchodzą trzy osoby wyznaczone przez Organizatora: Emilia Podolska, Patrycja 

Kurpińska, Anna Jakimiuk 

2. Jury Konkursu czuwa nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, potwierdza zgodność 

przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem.  

3. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu i pracy Jury Konkursu czuwają władze statutowe 

Organizatora.  

4. Jury zastrzega sobie możliwość sprawdzenia spełnienia wymogów określonych                      

w Regulaminie przez każdego z uczestników Konkursu.  

 

§ 4 

Zasady Konkursu 

1. Ogólne zasady Konkursu podawane są na stronie atopis.poradnikzdrowie.pl  

2. Aby skutecznie przystąpić do Konkursu, uczestnik musi spełnić łącznie następujące warunki 

(I etap Konkursu): 

a) wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na atopis.poradnikzdrowie.pl„domena strony” 

wykonać zadanie konkursowe polegające na udzieleniu w formularzu zgłoszeniowym 

odpowiedzi  na pytania otwarte (treść pytania: „Co Twoim zdaniem jest najważniejsze w 

pielęgnacji skóry suchej i atopowej? „. Odpowiedź na pytanie otwarte może składać się 

maksymalnie z 300 znaków ze spacjami. Ze wszystkich nadesłanych odpowiedzi będą 

wybrane najlepsze na zasadach określonych w  § 4 ust. 3 Regulaminu.  

b) oświadczyć, że zapoznał się z Regulaminem Konkursu  

c) oświadczyć, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z 

Regulaminem 

d) wysłać zgłoszenie poprzez kliknięcie w przycisk „Wyślij” do dnia 12.09.2019 r. do godz. 

23:59. 

3. Jury Konkursu wybierze 100 uczestników, którzy udzielili najciekawszych w ocenie Jury 

Konkursu odpowiedzi na pytanie otwarte oraz spełnili wymagania określone Regulaminem. 

Przy podejmowaniu decyzji Jury Konkursu kieruje się subiektywną oceną w oparciu o 

kryteria: oryginalności, pomysłowości, poczucia humoru uczestnika, zgodnie z tematyką 

pytania otwartego. Decyzja Jury Konkursu jest ostateczna. 

4. Ogłoszenie wyników I Etapu Konkursu nastąpi w dniu 13.09.2019 r. poprzez wysłanie 

wiadomości e-mail na adres wskazany podczas zgłoszenia do Konkursu. 

5.  Uczestnicy, o których mowa w ust. 3 stają się Laureatami I etapu Konkursu. 

6. Jeden uczestnik może zgłosić się do Konkursu jeden raz. Każdy uczestnik może wygrać tylko 

raz w każdym z etapów Konkursu. 

7. Laureat I etapu Konkursu, ,  w terminie 14 dni od ogłoszenia wyników I etapu Konkursu, 

otrzyma od Organizatora wiadomość e-mail z linkiem do ankiety dotyczącej opinii na temat 

produktu stanowiącego nagrodę w I etapie konkursu. Spośród Laureatów I etapu Konkursu, 

którzy wypełnią ankietę, odpowiedzą na pytanie otwarte i wyślą ją do dnia 27.09.2019 r. do 

godz. 23:59 na adres wskazany przez Organizatora, Jury Konkursu wybierze 20 osób, których 

opinie w ocenie Jury będą najciekawsze (na podstawie kryteriów określonych w ust. 3).  

Wybrane w ten sposób  osoby, stają się Laureatami II etapu Konkursu. 

8. Ogłoszenie wyników II Etapu Konkursu nastąpi w dniu 30.09.2019 r. poprzez wysłanie 

wiadomości e-mail na adres wskazany podczas zgłoszenia do Konkursu.  

9.  Uczestnik zobowiązany jest posiadać pełnię praw do tekstów przesłanych w ramach 

Konkursu, zarówno stanowiącego odpowiedź na pytanie otwarte, o którym mowa w ust. 2, jak 

i do opinii, o której mowa w ust. 7. Zabronione jest zgłaszanie odpowiedzi na pytanie otwarte 

i opinii, które byłyby niezgodne z prawem lub powszechnie przyjętymi za obowiązujące 

normami obyczajowymi, w szczególności: obrażałyby uczucia religijne, byłyby obraźliwe 

bądź stanowiłyby lub mogłyby być uznane za groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby 

treści wulgarne lub powszechnie uznane za obraźliwe; naruszałyby prawa osób trzecich, w 

tym prawa autorskie, prawa do znaków towarowych, patentów, tajemnicy handlowej lub 
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zobowiązań o zachowaniu poufności oraz naruszałyby dobra osobiste osób trzecich lub prawo 

do prywatności; zawierałyby materiały chronione prawem autorskim, co do których Konkursu 

nie jest uprawniony; sugerowałyby lub zachęcałyby do działań niezgodnych z prawem; 

naruszałyby prawa lub dobre imię Organizatora, Fundatora nagród lub innych osób. 

10. Poprzez wzięcie udziału w Konkursie, Uczestnik Konkursu oświadcza, że jest wyłącznym 

twórcą treści podawanych w Konkursie: odpowiedzi na pytanie otwarte oraz ewentualnej 

opinii zgłaszanej po teście produktu, przy czym przez treści w rozumieniu niniejszego 

Regulaminu uważa się całokształt wypowiedzi określonej jako odpowiedź na pytanie otwarte 

oraz opinii, w tym bez względu na formę wypowiedzi (słowną, graficzną); przysługuje mu do 

nadesłanych treści wyłączne oraz nieograniczone prawo autorskie (osobiste oraz majątkowe); 

wyraża zgodę na zasady przebiegu Konkursu opisane w Regulaminie, w tym w szczególności 

na podanie i przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z niniejszym Regulaminem 

oraz treścią zgłoszenia do Konkursu; udziela Organizatorowi oraz Fundatorowi niewyłącznej 

licencji do korzystania z treści podanych w Konkursie: odpowiedzi na pytanie otwarte oraz 

ewentualnej opinii zgłoszonej po teście otrzymanego produktu, w całości, w części lub 

wybranych fragmentów, w zamian za udział w Konkursie, na zasadach poniżej opisanych:  

bez ograniczeń co do miejsca w tym w szczególności do korzystania w sieci Internet; na czas 

nieograniczony od momentu ich zgłoszenia w Konkursie; bezwarunkowo i nieodpłatnie na 

następujących polach eksploatacji: - w zakresie utrwalania i zwielokrotniania treści, całości, 

części lub wybranych fragmentów, w tym w szczególności wprowadzania do pamięci 

komputera oraz do sieci komputerowej, wprowadzania do własnych baz danych i 

przechowywania w archiwach i pamięci komputerowej; - w zakresie rozpowszechniania 

treści, w całości, części lub wybranych utworów, w tym publicznego udostępniania opinii i 

odpowiedzi na pytanie otwarte w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu 

i w czasie przez siebie wybranym t.j. udostępniania w sieci Internet, - wyraża zgodę na 

dokonywanie przez Organizatora oraz Fundatora zmian i adaptacji w tekstach, -udziela 

Organizatorowi oraz Fundatorowi  nieodpłatnej zgody na opracowanie treści (przeróbkę, 

opracowanie) oraz ich rozpowszechniania, w każdym wypadku na zasadach powyżej 

opisanych.  

11. O tym czy dany tekst narusza prawa, o których mowa w ust. 9 i 10  decyduje Jury Konkursu. 

12. Nagrodzone teksty mogą zostać opublikowane na stronie internetowej 

atopis.poradnikzdrowie.pl.  

 

§ 5 

Laureat Konkursu 

1. Laureatami Konkursu są osoby wybrane przez Jury Konkursu w sposób opisany w § 4.  

2. Organizator poinformuje o wyłonieniu zwycięzców poprzez wysłanie wiadomości e-mail na 

adres wskazany podczas zgłoszenia do Konkursu. Informacja będzie zawierała informacje o 

przyznaniu nagrody.  

3. Dane zwycięzców  wpisywane są także do metryczki konkursowej.  

 

§ 6 

Nagrody w Konkursie 

1. Każdy Laureat I etapu Konkursu otrzyma nagrodę rzeczowa w postaci ANTI – ITCHING 

SPRAY, Spray przeciwświądowy o wartości 28,20 zł . 

2. Każdy Laureat II etapu Konkursu otrzyma nagrodę rzeczową w postaci zestawu Atopis: Face 

& Body Wash, Ultra Body Moisturizer, Intensive cream (BAZA), Hydro-control cream, 

Novaclear Atopis Hemp Seed Oil Shampoo, Atopis pianka do mycia twarzy i ciała , Atopis 

Spray Przeciwświądowy, Atopis Krem do rąk(do uzupełnienia) o wartości 205 zł.  

3. Organizator oświadcza, iż wszystkie nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa podatkowego. 

4. Wydanie nagród zwycięzcom nastąpi po udzieleniu i potwierdzeniu wszelkich niezbędnych do 

wydania nagrody informacji, w szczególności podaniu danych adresowych.  
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5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru lub nieodebranie 

którejkolwiek nagrody, z jakiejkolwiek przyczyny leżącej po stronie nagrodzonego 

uczestnika. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania i/lub podanego 

przez uczestnika Konkursu adresu lub zmianę innych danych – uniemożliwiającą kontakt z 

tym uczestnikiem lub odebranie przez niego zestawu nagród/nagrody. W przypadku, gdy 

zwycięzca nie poda prawidłowych danych niezbędnych do wydania nagrody, Organizator 

zastrzega sobie możliwość wyboru innego uczestnika Konkursu, któremu przyznana zostanie 

nagroda, stosownie do postanowień Regulaminu albo nieprzyznania tej nagrody w ogóle, w 

całości lub w części. 

7. O szczegółach odbioru i realizacji nagród zwycięzca każdej edycji Konkursu zostanie 

poinformowany przez Organizatora drogą mailową lub za pośrednictwem rozmowy 

telefonicznej. Nagrody zostaną przekazane  przesyłką kurierską. 

8. Wszystkie nagrody pozostają własnością Fundatora do momentu przekazania ich odpowiednio 

zwycięzcy każdej edycji Konkursu. 

9. Nagrody przyznane w Konkursie nie podlegają zamianie na świadczenie pieniężne ani na inną 

nagrodę rzeczową.  

 

§ 7 

Reklamacje 

1. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące przebiegu lub rozstrzygnięcia Konkursu, należy składać 

Organizatorowi pisemnie na adres: ul. Jubilerska 10, 04-190, Warszawa, w terminie nie 

dłuższym niż 14 dni roboczych od daty jego zakończenia. Reklamacja powinna zawierać: 

imię, nazwisko i wszelkie dane umożliwiające identyfikację danej osoby jako uczestnika 

Konkursu, jak również dokładne wskazanie powodu reklamacji i jego uzasadnienie. 

2. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty o zachowaniu terminu 

do złożenia reklamacji, decyduje data stempla pocztowego. 

3. Uczestnik, który złożył reklamację zostanie powiadomiony  o wyniku rozpatrzenia reklamacji 

na piśmie przez Organizatora niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 30 dni od 

daty otrzymania reklamacji. 

 

§ 8 

Postanowienia końcowe 

1. Pełna treść regulaminu udostępniona będzie do wglądu w siedzibie Organizatora w dni 

robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00 oraz na 

atopis.poradnikzdrowie.pl 

w czasie trwania Konkursu i w terminie 14 dni roboczych od jego zakończenia.  

2. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za sprawność i dostępność urządzeń oraz 

infrastruktury technicznej, w tym usług telekomunikacyjnych, z których korzystać będą 

uczestnicy Konkursu.  

3. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia Regulaminu. Materiały reklamowe i 

promocyjne dotyczące Konkursu mają wyłącznie charakter informacyjny.  

4. Organizator jest uprawniony do zmiany Regulaminu w każdym czasie, z ważnych powodów 

pod warunkiem, że nie naruszy to praw nabytych uczestników Konkursu i podstawowych 

zasad Konkursu. Uczestnicy zostaną powiadomieni o zmianach w Regulaminie z 

odpowiednim wyprzedzeniem, umożliwiającym uczestnikom Konkursu zapoznanie się ze 

zmianami w Regulaminie i ewentualne odstąpienie od udziału w Konkursie. W przypadku 

niezaakceptowania przez uczestnika nowych postanowień Regulaminu, uczestnik ma prawo 

odstąpić od udziału w Konkursie bez jakichkolwiek konsekwencji z tego tytułu.  

5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, stosuje się odpowiednie przepisy prawa 

powszechnie obowiązującego.  

 

§ 9 

Szczegółowe informacje  

dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Organizatora 
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1. Administrator danych osobowych: 

Administratorem Twoich danych osobowych będzie TIME S.A. z siedzibą w Warszawie przy 

ul. Jubilerskiej 10, 04-190 Warszawa, (dalej: „my”). Możesz się z nami skontaktować w 

następujący sposób:  

 

- listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych TIME S.A. ul. Jubilerskiej 10, 

04-190 Warszawa 

- przez e-mail: iod@grupazpr.pl 

2. Inspektor ochrony danych: 

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we 

wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 

związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący 

sposób: 

- listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych TIME S.A. ul. Jubilerskiej 10, 

04-190 Warszawa 

- przez e-mail: iod@grupazpr.pl 

3. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania: 

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu przeprowadzenia Konkursu oraz 

wyłonienia jego Laureatów. Jeżeli to Ty zostaniesz  Laureatem Konkursu  – będziemy 

przetwarzać Twoje dane także w celu opublikowania ich na Stronie Konkursowej oraz 

przekazania Ci Nagrody. Na Stronie Konkursowej opublikowane zostanie Twoje imię i 

nazwisko (tak abyś mógł w łatwy sposób dowiedzieć się o wygranej). Podstawą prawną 

przetwarzania  Twoich danych jest zgoda, którą wyrażasz poprzez tzw. wyraźne działanie 

potwierdzające czyli wysłanie do nas zgłoszenia konkursowego i/lub wzięcie udziału w 

Konkursie. O tym, kto zostanie Laureatem zadecyduje Jury Konkursu. Jeżeli przekazanie 

Nagrody będzie wiązało się z powstaniem obowiązku podatkowego, będziemy przetwarzać 

Twoje dane także aby wypełnić ciążące na nas obowiązki wynikające z przepisów prawa. 

Jeżeli w związku z udziałem w Konkursie złożysz reklamację, będziemy przetwarzać Twoje 

dane w celu jej zarejestrowania oraz rozpatrzenia. Podstawą przetwarzania danych będzie nasz 

prawnie uzasadniony interes polegający na konieczności weryfikacji Twojego zgłoszenia oraz 

możliwości obrony przed ewentualnymi roszczeniami. 

4. Okres przechowywania Twoich danych osobowych: 

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w czasie trwania Konkursu, a także przez okres 

w którym zgodnie z Regulaminem Konkursu przysługuje Ci prawo do złożenia reklamacji. 

Przestaniemy przetwarzać Twoje dane wcześniej jeżeli wycofasz zgodę na ich przetwarzanie. 

Jeżeli w związku z wydaniem Ci nagrody, Twoje dane osobowe znajdą się w dokumentacji 

podatkowej, będziemy je przechowywać do momentu wygaśnięcia obowiązków wynikających 

z przepisów podatkowych. 

5. Odbiorcy Twoich danych osobowych: 

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe naszym dostawcom, którym zlecimy usługi 

związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT. Takie podmioty 

przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami. 

Jeżeli zostaniesz Laureatem Konkursu, przekażemy Twoje dane firmie kurierskiej, która 

dostarczy Ci nagrodę. W przypadku wygranej, Twoje dane mogą zostać także przekazane 

Partnerom Konkursu, jednak wyłącznie w zakresie w jakim będzie to niezbędne do realizacji 

lub przekazania Ci Nagrody.    

6. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy: 

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczej (EOG). 

7. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

a. prawo dostępu do Twoich danych osobowych, 

b. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych, 

c. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, 

d. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, 
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e. prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na 

szczególną sytuację – w przypadku gdy przetwarzamy je na podstawie naszego 

prawnie uzasadnionego interesu, 

f. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas 

Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie 

informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane 

innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego 

administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie 

możliwe. 

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony 

danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej 

8. Prawo wycofania zgody: 

Do momentu zakończenia Konkursu możesz wycofać zgodę na przetwarzanie Twoich danych 

osobowych, wysyłając na adres e-mail: iod@grupazpr.pl wiadomość o temacie "Cofnięcie 

zgody na przetwarzanie danych". W treści wiadomości musisz podać nam swoje imię i 

nazwisko  oraz adres e-mail, którego użyłeś w Konkursie. Cofnięcie takiej zgody jest 

równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie oraz utratą prawa do jakiejkolwiek 

Nagrody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z  prawem przetwarzania, którego 

dokonano na  podstawie  zgody przed  jej wycofaniem. 

9. Prawo wniesienia skargi do organu: 

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną 

danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

10. Obowiązek podania danych: 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych niezbędnych do 

kontaktu lub weryfikacji zgłoszenia konkursowego uniemożliwi jednak wzięcie udziału w 

Konkursie. 

 

 

Warszawa, dnia 2.09.2019 r. 
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