
REGULAMIN KONKURSU „BARWY MEDIPE WOKÓŁ SIEBIE” 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem Konkursu „Barwy MEDIPE wokół siebie” jest GRUPA KAPITAŁOWA 

MEDIPE. 

2. Poniższy regulamin określa zasady konkursu „Barwy MEDIPE wokół siebie”, zwanego 

w dalszej części regulaminu „Konkursem”. 

§ 2 CZAS TRWANIA 

Konkurs rozpoczyna się w sobotę, 18.03.2023 r. wraz z opublikowaniem postu konkursowego 

i trwa do piątku, 31.03.2023 r., do końca dnia. Wyniki zostaną opublikowane w komentarzu 

pod postem konkursowym w poniedziałek, 3.04.2023 r.  

§ 3 WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE 

1. Uczestnikiem konkursu może być tylko osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do 

czynności prawnych.  

2. W przypadku osoby fizycznej posiadającej ograniczoną zdolność do czynności 

prawnych warunkiem otrzymania nagrody będzie przedłożenie Organizatorowi zgody 

prawnego opiekuna na udział w konkursie.  

3. Warunkiem udziału w Konkursie jest zamieszczenie w komentarzu pod postem 

konkursowym zdjęcia oraz udzielenie Organizatorowi Licencji, o której mowa w § 4 niniejszego 

regulaminu.  

4. Wymogi dotyczące przedmiotu Konkursu zostały szerzej opisane w § 6 niniejszego 

regulaminu.  

§ 4 LICENCJA 

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest udzielenie przez Uczestnika Organizatorowi 

Konkursu nieodpłatnej licencji niewyłącznej do wszystkich przesłanych przez Uczestnika 

Fotografii. 

2. Organizator jest uprawniony do udzielania sublicencji dalszym podmiotom bez 

uzyskania uprzedniej zgody Licencjodawcy. 



3. Licencja niewyłączna obejmuje korzystanie z Fotografii  przez Organizatora oraz 

podmiotów powiązanych z Organizatorem osobowo lub kapitałowo poprzez udostępnianie go 

na stronie internetowej, mediach społecznościowych oraz do celów rekrutacji.  

4. Niewyłączna licencja udzielana jest przez Uczestnika na okres 5 lat. 

5. Umowa licencyjna może zostać zawarta w formie tekstowej lub w formie ustnej. 

§ 5 NAGRODA 

1. Główną nagrodą w konkursie jest zestaw kosmetyków do pielęgnacji ciała, pakiet do 

malowania po numerach, książka z motywem wiosennym w tle oraz zestaw gadżetów dla 

Superbohaterek.  

2. Organizator przewiduje przyznanie 3 nagród głównych.  

3. Wyboru zwycięskiej odpowiedzi, a także wyróżnionych odpowiedzi dokona 

trzyosobowa komisja złożona z pracowników Organizatora Konkursu, posługując się przy tym 

kryterium kreatywności. 

§ 6 ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE 

1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest zamieszczenie w komentarzu Zgłoszenia 

konkursowego w formie zdjęcia przedstawiającego barwy MEDIPE w codziennym otoczeniu. 

2. Poprzez zamieszczenie w komentarzu zdjęcia Uczestnik oświadcza, iż jest on autorem 

zdjęcia i jedynym właścicielem praw autorskich w rozumieniu Ustawy z 4 lutego 1994 r. 

o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2022 r., poz. 2509 ze zm.). 

3. Jeden uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę, niezależnie od ilości zdjęć 

zamieszczonych w komentarzach.  

§ 7 WARUNKI OTRZYMANIA NAGRODY 

1. Warunkiem otrzymania nagrody jest jej zdobycie oraz przesłanie w wiadomości 

prywatnej adresu, na jaki ma zostać wysłana nagroda.  

2. W przypadku osoby fizycznej posiadającej ograniczoną zdolność do czynności 

prawnych dodatkowym warunkiem otrzymania nagrody będzie przedłożenie Organizatorowi 

zgody prawnego opiekuna na udział w konkursie.  

3. Jeśli zwycięzca nie wskaże Organizatorowi adresu w ciągu 7 dni od zamieszczenia 

przez Organizatora informacji o wynikach konkursu lub nie przedłoży Organizatorowi zgody 



opiekuna prawnego na udział w konkursie, Organizator zastrzega sobie prawo do wskazania 

kolejnej osoby, która otrzyma nagrodę. W tej sytuacji osoba, która nie wskazała adresu do 

doręczenia lub nie przedłożyła ww. zgody, traci prawo do nagrody.  

§ 8 ZAKOŃCZENIE KONKURSU 

1. Udział w konkursie jest dobrowolny, a uczestnik może wycofać swoje zgłoszenie w 

każdej chwili poprzez dodanie komentarza pod postem lub poprzez wysłanie wiadomości 

prywatnej do organizatora. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w każdym momencie jego 

trwania, aż do jego zakończenia bez podania przyczyny. Jednocześnie Organizator 

zobowiązuje się do poinformowania o tym fakcie uczestników poprzez zamieszczenie 

odpowiedniej informacji w poście. 

3. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu 

i interpretacji rozstrzyga Organizator. 

§ 9 KLAUZULA INFORMACYJNA 

1. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 19 

listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 2094 ze zm.) i nie podlega regułom 

zawartym w w/w Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy. 

2. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu 

i interpretacji rozstrzyga Organizator. 

§ 10 PRZETWARZANIE DANYCH 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. 

2. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi Rozporządzenie 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 (RODO) w zakresie prawnie 

uzasadnionego interesu administratora w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu 

oraz celem zamieszczenia imienia i nazwiska Uczestnika na liście zwycięzców Konkursu, która 

zostanie opublikowana na Fanpage’u 

https://www.facebook.com/MedipeOpieka/ 

https://www.facebook.com/MedipeOpieka/


a także w celu marketingu bezpośredniego. Odbiorcami danych Uczestników mogą być 

podmioty  przetwarzające dane osobowe w imieniu Organizatora, o ile jest to niezbędne w 

celu świadczenia na jej rzecz usług i wyłącznie w odpowiadającym temu celowi zakresie. 

W szczególności odbiorcą danych może być Facebook Inc. Dane osobowe posiadane przez nas 

przetwarzane będą przez okres:  

a) w przypadku przetwarzania danych dla realizacji naszych uzasadnionych interesów – do 

czasu istnienia tego uzasadnionego interesu;  

b) przez okres konieczny dla zabezpieczenia ew. roszczeń.  

3. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych, żądania ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia 

sprzeciwu względem ich przetwarzania oraz prawo do przeniesienia danych. Uczestnikowi 

przysługuje także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. W przypadku wątpliwości dotyczących praw związanych 

z prywatnością, Uczestnik może skontaktować się z Organizatorem dowolnym środkiem 

komunikacji. 

§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie 

to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian 

terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody. 

Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie:  

www.medipe.pl 

 

http://www.medipe.pl/

