
 

1 
 

 

Regulamin konkursu z zakresu tematyki leczenia ran  

(zwanego dalej „Regulaminem”) 

§ 1 

Podmioty zaangażowane w realizację Konkursu 

1. Podmiotem organizującym konkurs na temat leczenia ran przewlekłych 

(zwanym dalej „Konkursem”) jest Paul Hartmann Polska spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pabianicach przy ul. Stefana 

Żeromskiego 17, 95-200, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000151009, NIP 731-000-49-93, 

REGON 471-042-226, kapitał zakładowy: 15000000,00 zł reprezentowaną 

przez: Joannę Kopeć – Zarząd (zwana dalej „Organizatorem”). 

 

2. Regulamin określa prawa i obowiązki uczestników konkursu.  

3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest loterią fantową, zakładem 

wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną 

inna grą losową przewidzianą ustawą z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 

hazardowych.  

§ 2 

Czas trwania Konkursu 

1. Konkurs organizowany jest w dniu 03.09.2021 r. w ramach warsztatu 

praktycznego z terapii kompresyjnej przeprowadzonego przez Paul Hartmann 

Polska sp. z o.o. uczestników IV konferencji Forum Leczenia Ran.  

2. Wyniki Konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej w trakcie 

konferencji, po sprawdzeniu ankiet konkursowych w dniu 03.09.2021 r.  
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§ 3 

Komisja konkursowa 

1. Organizacją Konkursu, nadzorem nad jego przebiegiem oraz dokonaniem 

oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu i wyborem zwyciężczyń i/lub 

zwycięzców Konkursu zajmuje się komisja konkursowa (zwana dalej 

„Komisją”) w składzie: 

a) Krzysztof Sumiński 

b) Katarzyna Żak 

c) Agata Wiśniewska 

2. Komisja Konkursowa nagrodzi osoby, które otrzymają maksymalną liczbę 

punktów na pytania wiedzowe z zakresu objętego przedmiotem warsztatu, tj. 

tematyki terapii kompresyjnej w leczeniu ran przewlekłych.  

3. Komisja Konkursowa jest uprawniony do pominięcia zgłoszeń konkursowych, 

które: 

a) nie spełniają warunków określonych w Regulaminie, 

b) naruszają prawo lub dobre obyczaje, 

c) zawierają wulgaryzmy, ataki słowne na osoby fizyczne, w szczególności ze 

względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, 

pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną oraz sformułowania 

wskazujące na promowanie, reklamowanie przedsiębiorców, 

d) naruszają lub mogą naruszać prawa osób trzecich. 

 

§ 4 

Uczestniczki i Uczestnicy Konkursu 

1. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna biorąca udział w 

warsztatach praktycznych zorganizowanych  przez Paul Hartmann Polska sp. 

z o.o. dla uczestników IV konferencji Forum Leczenia Ran (zwana dalej 

„Uczestniczką / Uczestnikiem”) biorących udział w warsztatach z terapii 

kompresyjnej zorganizowanych w dniu 03.09.2021 r., która: 
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1) posiada miejsce zamieszkania na terytorium                     

Rzeczpospolitej Polskiej;  

2) posiada pełną zdolność do czynności prawnych; 

3) jest pełnoletnia;  

4) nie jest w żaden sposób  ̶  osobowy,                                        

kapitałowy ani organizacyjny  ̶  powiązana z Organizatorem 

Konkursu, w tym nie jest osobą fizyczną będącą pracownikiem 

Organizatora lub Koordynatora Konkursu;  

5) jest konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 

1964 r . Kodeks cywilny;  

6) zapoznała się z Regulaminem Konkursu i akceptuje                         

jego postanowienia; 

7) samodzielnie wykona Zadanie konkursowe; 

 

2. Pod pojęciem pracownika użytym w § 4 ust. 1 pkt 4) niniejszego Regulaminu 

rozumie się osobę zatrudnioną przez Organizatora lub Koordynatora bez 

względu na podstawę prawną zatrudnienia, w szczególności umowę o pracę, 

umowę cywilnoprawną taką, jak umowa o świadczenie usług, umowa zlecenia, 

umowa o dzieło lub inną podobną umowę.  

3. Niespełnienie któregokolwiek z warunków sprecyzowanych w § 4 ust. 1 pkt 1-

7 stanowi podstawę do dyskwalifikacji Uczestniczki / Uczestnika z udziału w 

Konkursie. 

4. Wykrycie jednej lub wielu z okoliczności sformułowanych w § 4 ust. 1 pkt 1-7 

Regulaminu ex post, po rozstrzygnięciu Konkursu, uprawnia Organizatora                   

do odmowy wydania Nagrody oraz anulowania wyników Konkursu                                     

i ponownego rozstrzygnięcia Konkursu.  

5. Wykrycie jednej lub wielu okoliczności sformułowanych § 4 ust. 1 pkt 1-7 

Regulaminu ex post, po wydaniu nagrody, upoważnia Organizatora                          

do domagania się jej zwrotu bądź zwrotu jej równowartości oraz anulowania 

wyników Konkursu i ponownego rozstrzygnięcia Konkursu. 

 

§ 5 
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Zadanie konkursowe  

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w okresie trwania konkursu wykonać 

zadanie konkursowe. Zadanie konkursowe polega na udzieleniu odpowiedzi 

na 10 pytań z zakresu tematyki objętej warsztatami praktycznymi, tj. terapia 

kompresyjna w leczeniu ran przewlekłych. Przystąpienie do konkursu następuje 

poprzez udzielenie odpowiedzi w kwestionariuszu ankietowym w trakcie 

warsztatów.  

2. Przystąpienie do konkursu poprzez udzielenie odpowiedzi w kwestionariuszu 

ankietowym w trakcie warsztatów praktycznych na zadane przez prowadzącego 

szkolenie jest równoznaczne ze zgłoszeniem do udziału w Konkursie i oznacza 

akceptację przez Uczestnika niniejszego Regulaminu.  

3. Z wykonanych zadań konkursowych Komisja nagrodzi 10 pierwszych prac, 

które uzyskały maksymalną liczbę punktów.  

4. Jedna osoba może wziąć udział w konkursie jeden raz.  

§ 6 

Ogłoszenie wyników Konkursu i wydanie nagrody 

1. Wyniki Konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej po warsztatach 

w dniu 03.09.2021 r.  

2. Nagroda zostanie przekazana zwycięzcom (Uczestnikom) podczas 

ogłoszenia wyników Konkursu. 

 

§ 7 

Nagroda 

1. Fundatorem nagrody jest Organizator. 

2. Nagrodę stanowi zestaw składający się z kosmetyków marki Kneipp oraz 

gadżetów oznaczonych logiem i/lub brandem wyrobów organizatora.  

3. Warunkiem uzyskania Nagrody jest udzielenie poprawnej odpowiedzi w 

odpowiednim czasie, a następnie zakwalifikowanie do konkursu przez Komisję 

Konkursową. 
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4. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny. 

5. Wartość zestawu stanowiącego Nagrodę wynosi 68,12 zł brutto. Suma wartości 

wszystkich nagród wynosi 681,20 zł brutto.  

6. Konkurs podlega zwolnieniu przedmiotowemu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 

68 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

 

§ 8 

Przetwarzanie danych osobowych Uczestniczek i Uczestników 

1. Administratorem danych osobowych jest Organizator. 

2. Przekazywane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby 

związane z Konkursem, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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 (dalej jako RODO). 

3. Poprzez wzięcie udziału w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Konkursu, z zastrzeżeniem 

zapisów poniższych ustępów. W trakcie szkolenia będą podane przez 

Organizatora wyłącznie dane osobowe nagrodzonych Uczestników. 

4. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane w celach określonych  

w niniejszym Regulaminie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,  

tj. dobrowolnej zgody osoby, której dane dotyczą w celu umożliwienia wzięcia 

udziału w Konkursie, w tym przyjmowania zgłoszeń, bieżącego kontaktu, oraz 

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów 

wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 

Organizatora, np. rozpoznawania ewentualnych reklamacji.  

5. Dane osobowe będą ujawnione pracownikom lub współpracownikom 

Organizatora, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Organizatorowi na 

zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia - gdy 

będzie to niezbędne do realizacji Konkursu.  
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6. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału  

w Konkursie. 

7. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez czas jego 

trwania oraz przez czas właściwy dla przedawnienia roszczeń wynikających z 

przepisów prawa. 

8. Uczestnik Konkursu posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 

danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, jeśli przetwarzanie oparte jest na przesłance zgody, jak też 

prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO. 

9. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych 

osobowych prosimy kierować na adres mailowy: RODO@hartmann.info. 

§ 9 

Postanowienia końcowe 

1. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne i dobrowolne. 

2. Regulamin Konkursu dostępny jest u Organizatora i zostanie 

przedstawiony uczestnikom konkursu przed przystąpieniem do konkursu.  

3. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego 

Regulaminu decyzją kompetentnego organu pozostałe jego postanowienia 

pozostają w mocy i wiążą Organizatora oraz Uczestniczki i Uczestników 

Konkursu.  

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz odpowiednie 

powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. 


