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Regulamin Konkursu „Jak dbasz o swoje zdrowie?” z dnia 15.11.2021 (zwany dalej jako: 

„Regulamin”) 

 

§ 1 Postanowienia ogólne. 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki, na jakich odbywa się Konkurs „Jak dbasz o 

swoje zdrowie?” (zwany dalej: „Konkursem”). Przedmiotem Konkursu jest wybór 

najbardziej oryginalnej pod względem zaprezentowanego pomysłu, sposobu 

sformułowania i zaproponowanej treści odpowiedzi na pytanie: „Jak dbasz o swoje 

zdrowie?”. Konkurs ogłoszony został w aplikacji „Mój Farmaceuta Dr.Max” (zwana dalej 

jako: „Aplikacja”) oraz na stronie www.mojfarmaceuta.drmax.pl 

 

2. Organizatorem Konkursu jest Dr.Max sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. 

Krzemienieckiej 60a, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, 

VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000237142 

(zwana dalej: „Organizatorem”). 

3. Fundatorem nagrody jest Organizator.  

 

§ 2 Przebieg konkursu.  

1. Konkurs zorganizowany zostanie od 15.11.2021 do 12.12.2021, w czterech odrębnych 

edycjach. 

2. Ustanawia się następujący harmonogram konkursu: 

a) w ramach I edycji: 

1) Od 15.11.2021 do 21.11.2021 – przesyłanie uzupełnionych formularzy; 

2) Od 22.11.2021 do 28.11.2021 - ocena przez Organizatora nadesłanych formularzy oraz 

przyznanie nagrody; 

3) Od 29.11.2021 do 05.12.2021 – poinformowanie zwycięzców o werdykcie 

Organizatora. 

b) w ramach II edycji: 

1) Od 22.11.2021 do 28.11.2021 – przesyłanie uzupełnionych formularzy; 

2) Od 29.11.2021 do 05.12.2021 - ocena przez Organizatora nadesłanych formularzy oraz 

przyznanie nagrody; 

3) Od 06.12.2021 do 12.12.2021 – poinformowanie zwycięzcy o werdykcie Organizatora. 

c) w ramach III edycji: 

1) Od 29.11.2021 do 05.12.2021 – przesyłanie uzupełnionych formularzy; 

2) Od 06.12.2021 do 12.12.2021- ocena przez Organizatora nadesłanych formularzy oraz 

przyznanie nagrody; 

3) Od 13.12.2021 do 19.12.2021 – poinformowanie zwycięzcy o werdykcie Organizatora. 

d) w ramach IV edycji: 

1) Od 06.12.2021 do 12.12.2021 – przesyłanie uzupełnionych formularzy; 
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2) Od 13.12.2021 do 19.12.2021- ocena przez Organizatora nadesłanych formularzy oraz 

przyznanie nagrody; 

3) Od 20.12.2021 do 26.12.2021 – poinformowanie zwycięzcy o werdykcie Organizatora.  

 

 

§ 3 Uczestnicy konkursu. 

1. Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności 

prawnych, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w Aplikacji, które 

zaakceptowały niniejszy regulamin (dalej: „Uczestnik”). 

 

2. Akceptując niniejszy Regulamin, Uczestnik oświadcza, że: 

1) jest osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynność prawnych; 

2) zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do 

Konkursu;  

3) wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą 

procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;  

4) zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również 

regulaminu Aplikacji; 

5) jest użytkownikiem i posiada aktywne konto w Aplikacji; 

6) wyraża zgodę na przetwarzanie przez Dr.Max Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54 – 

613), przy ul. Krzemienieckiej 60a, danych osobowych w postaci: imienia i nazwiska 

oraz adresu poczty e-mail  w celu w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia 

Zwycięzcy Konkursu, poinformowania Zwycięzcy o rozstrzygnięciu Konkursu przez 

Organizatora poprzez wiadomość e-mail, jak również w celu przekazania nagród 

zwycięzcom konkursu, zgodnie z wymogami ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). 

7) został poinformowany o możliwości wycofania udzielonej zgody w każdym momencie 

oraz o tym, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

8) Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Użytkownika przed 

rozstrzygnięciem Konkursu będzie równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie. 

 

3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy (w tym osoby zatrudnione na podstawie 

umowy zlecenia) podmiotów uczestniczących w sieci franczyzowej Dr.Max, a także 

członkowie ich rodzin. Za członków rodzin uznaje się małżonka, wstępnych, zstępnych, 

przysposobionych, rodzeństwo bez względu na stopień pokrewieństwa, a także osoby 

faktycznie zamieszkujące z pracownikiem. 

 

§ 4 Zasady uczestnictwa.  

1. Udział w konkursie jest bezpłatny i wymaga aktywnego konta użytkownika w Aplikacji. 

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie formularza udostępnionego 

w Aplikacji oraz zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.  
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3. Wypełnienie formularza polega na: 

1) podaniu następujących danych: 

a. imienia i nazwiska;  

b. adresu e-mail; 

2) udzieleniu odpowiedzi na pytanie „Jak dbasz o swoje zdrowie?” (zwane dalej jako: 

„Pytanie Konkursowe”). 

3) oraz zaakceptowaniu Regulaminu konkursu.  

4. Udzielenie odpowiedzi na Pytanie Konkursowe powinno nastąpić w formie tekstowej 

w języku polskim. Sposób ujęcia tematu, stylistyka i gatunek wypowiedzi są dowolne. 

5. Maksymalna ilość znaków wraz z odstępami pomiędzy nimi  wynosi: 500. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do pominięcia odpowiedzi na Pytanie Konkursowe 

zawierające sformułowania powszechnie uznawane za obraźliwe oraz niecenzuralne.  

7. Udzielając odpowiedzi na Pytanie Konkursowe, Uczestnik oświadcza i potwierdza, że 

zgłoszona przez niego odpowiedź konkursowa jest jego autorstwa oraz, że przysługują mu 

autorskie prawa majątkowe i osobiste do tego tekstu, w tym prawo do wysyłania go na 

Konkurs. 

8. W każdym z czterech etapów dany Uczestnik konkursu może wypełnić formularz tylko 

jeden raz.  

9. Każdy uczestnik Konkursu po prawidłowym wypełnieniu formularza  otrzyma w aplikacji 

potwierdzenie o treści „Dziękujemy za udział w konkursie”.  

 

§ 5 Ocena przesłanych formularzy. 

1. Oceny przesłanych formularzy dokona Organizator.  

2. O przyznaniu Nagród decyduje Organizator, który oceni oryginalność treści udzielonych 

odpowiedzi na Pytanie konkursowe.  

3. Zwycięzcą danej edycji konkursu jest Uczestnik, którego odpowiedź na Pytanie 

konkursowe Organizator uzna za najbardziej oryginalne pod względem zaprezentowanego 

pomysłu, sposobu sformułowania i zaproponowanej treści. 

4. W każdej edycji Konkursu Organizator wyłoni szesnastu Zwycięzców – jednego zwycięzcę 

nagrody głównej i piętnastu zwycięzców nagrody dodatkowej. 

5. W każdym z czterech etapów Konkursu dany Uczestnik może zdobyć tylko jedną nagrodę 

– Nagrodę główną albo Nagrodę dodatkową.  

6. W każdym etapie jeden uczestnik ma możliwość zdobycia jednej nagrody.    

 

§ 6 Nagrody. 

1. W każdej edycji konkursu dla Zwycięzcy wyłonionego w sposób określony w § 5 

przewidziano jedną główną nagrodę (zwana również jako: Nagroda główna) oraz piętnaście 

nagród dodatkowych (zwana także jako: Nagroda dodatkowa). 
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2. W każdej edycji konkursu Nagrodą główną jest Voucher  do LUXMED o wartości 1300 

zł. Nagrodę dodatkową stanowi voucher o wartości 200 zł do wykorzystania w dowolnym 

sklepie Decathlon.  

3. Zwycięzcy Nagrody głównej nie przysługuje prawo wymiany Nagrody głównej  na 

gotówkę ani nagrodę innego rodzaju. Zwycięzca Nagrody głównej może zrzec się 

Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna 

nagroda. 

4. Zwycięzcy nagrody dodatkowej nie przysługuje prawo wymiany Nagrody dodatkowej na 

gotówkę ani nagrodę innego rodzaju. Zwycięzca Nagrody dodatkowej może zrzec się 

Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna 

nagroda. 

5. Organizator poinformuje o rozstrzygnięciu Konkursu jedynie Zwycięzcę Nagrody głównej 

oraz Zwycięzców Nagrody dodatkowych danej edycji. 

6. Zwycięzca Nagrody głównej oraz Zwycięzcy Nagrody dodatkowej zostaną poinformowani 

o rozstrzygnięciu Konkursu oraz przyznanej nagrodzie mailowo z adresu: 

mojfarmaceuta@drmax.com.pl, na adres e-mail podany w formularzu. 

7. Nagrody zostaną dostarczone zwycięzcom na adres e-mail podany w formularzu w terminie 

14 dni od dnia poinformowania Zwycięzców danego etapu. 

 

 

§ 7 Odpowiedzialność organizatora. 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwości danych podanych 

przez Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyn 

leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli adres e-mail oraz pozostałe dane są 

niepełne, nieadekwatne, fikcyjne lub nieaktualne.  

2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych 

przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań 

związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie 

obowiązujących. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenie z udziału w Konkursie Uczestników, 

których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Aplikacji, a  

w szczególności uczestników, którzy: 

a) zmierzają do obejścia postanowień Regulaminu; 

b) ingerują w mechanizm działania Konkursu; 

c) tworzą fikcyjne konta w Aplikacji np. w celu wielokrotnego wypełnienia formularza 

konkursowego. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz 

teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek uniemożliwiające uzupełnienie 

formularza.  

 

§ 8 Przetwarzanie danych osobowych. 
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2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Dr.Max Sp. z o.o. z siedzibą we 

Wrocławiu (54-613), przy ul. Krzemienieckiej 60a – Organizator.  

3. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Dr.Max Sp. z o.o. jest 

Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: ochronadanych@drmax.pl. 

4. Dane osobowe Uczestników w postaci: imienia i nazwiska  oraz adresu e-mail przetwarzane 

będą w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzcy Konkursu, 

poinformowania Zwycięzcy o rozstrzygnięciu Konkursu przez Organizatora poprzez 

wiadomość e-mail, jak również w celu przekazania nagród zwycięzcom konkursu. Podstawę 

przetwarzania danych osobowych Uczestników stanowi ich zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a 

RODO), wyrażona poprzez akceptację niniejszego regulaminu. 

5. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane wyłącznie przez upoważnionych 

pracowników administratora danych. Odbiorcą danych osobowych Uczestników mogą być 

podmioty świadczące na rzecz Organizatora usługi IT w zakresie zapewnienia działania 

Aplikacji – na podstawie zawartej z nimi przez Organizatora umowy powierzenia 

przetwarzania danych osobowych.   

6. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji 

międzynarodowych. 

7. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez czas trwania konkursu i po nim 

– przez okres niezbędny do przygotowania i przekazania nagród. 

8. Uczestnicy Konkursu mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 

prawo wniesienia sprzeciwu, a w przypadku, gdy podstawę ich przetwarzania stanowi zgoda 

– prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

9. Uczestnicy mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uznają, iż 

przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO. 

10. Podanie przez Uczestników Konkursu danych osobowych jest dobrowolne, 

a konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości wzięcia udziału 

w konkursie. 

11. Dane osobowe Uczestników Konkursu nie będą przetwarzane w formie profilowania.  

 

§ 9 Reklamacja  

 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu prowadzenia Konkursu, Uczestnicy powinni 

zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: 

mojfarmaceuta@drmax.com.pl w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w 

terminie 14 dni od zakończenia edycji, w której brał udział Uczestnik wnoszący reklamacje. 

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych. 

3. Reklamacja powinna zawierać wskazanie: wskazanie imienia i nazwiska, adresu e-mail 

zgłoszonego do konkursu oraz dokładne określone zastrzeżenia. 

4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni.  
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§ 10 Postanowienia końcowe  

 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.11.2021. 

2. Niniejszy Regulamin będzie dostępny na stronie internetowej Organizatora dostępnej pod 

adresem: www.mojfarmaceuta.drmax.pl/pdf/regulamin-konkurs.pdf oraz w Aplikacji. 

3. Wszelkie dodatkowe informacje na temat Konkursu można uzyskać w Aplikacji, na stronie 

internetowej Organizatora dostępnej pod www.mojfarmaceuta.drmax.pl 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy 

prawa powszechnie obowiązującego. 

5. Wszystkie treści zawarte w materiałach związanych z Konkursem mają charakter jedynie 

informacyjny. 

6. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym warunki prowadzenia 

Konkursu. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu 

w dowolnym terminie bez podania przyczyny przy zastosowaniu odpowiednich form 

informacji, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. 
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