REGULAMIN KONKURSU
„Jak zaczęłam wszystko od nowa”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Niniejszy Regulamin określa zasady Konkursu pt. „Jak zaczęłam wszystko od nowa” (zwany
dalej „Konkursem”) organizowanego przez: Promedica Care Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-807) przy Al. Jerozolimskich 94, , wpisaną do
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w
Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000370523, posiadająca numer NIP 7010265324, REGON 142661125 (zwaną dalej
„Organizatorem”).

II. UCZESTNICTWO W KONKURSIE
1. Uczestnikiem Konkursu (dalej „Uczestnik” lub „Uczestnicy”) może być osoba fizyczna,
zatrudniona jako opiekun osób starszych w jednej ze spółek należących do Grupy
Kapitałowej Promedica24, który dodatkowo spełnia następujące warunki i ma ukończone
18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych
2. Udział w Konkursie jest dobrowolny.

III. CZAS TRWANIA KONKURSU
1. Do udziału w Konkursie, Uczestnicy zgłaszają się w terminie od dnia 11.03.2019 roku do
dnia 31.05.2019 roku włącznie (czas na wysyłanie zgłoszeń).
2. Prace nadesłane po tym terminie nie będą uwzględnione w Konkursie.
3. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w dniu 17.06.2019 r.

IV. ZASADY KONKURSU
1. Zadanie Konkursowe polega na opisaniu swojej historii dotyczącej zmiany w obszarze
zawodowym, jakiej Uczestnik. Konkurs „Jak zaczęłam wszystko o nowa” kierujemy do Pań,
które swoim przykładem udowadniają, że nigdy nie jest za późno na zawodowe zmiany,
nowe wyzwania, naukę czy podróże. Prosimy o napisanie i przysłanie do nas swojej historii
w formie krótkiego opowiadania. Czekamy na prawdziwe historie dotyczące zmiany
zawodu, podejmowania nowych wyzwań, nauki i nowych kompetencji.

2. Praca konkursowa musi zawierać od 1.000 do maksymalnie 5.000 znaków.
3. Prace konkursowe należy przesłać do Organizatora, w terminie do dnia 31.05.2019 r.
4. Prace należy nadsyłać za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail
konkurs@promedica24.pl, pocztą tradycyjną na adres Aleje Jerozolimskie 94, 00-907
Warszawa lub przekazać naszemu pracownikowi w dowolnym oddziale Promedica24.
5. Rozstrzygnięcie Konkursu zostanie przeprowadzone przez powołaną przez Organizatora
Komisję Konkursową działającą w składzie i na zasadach opisanych w pkt VIII Regulaminu.
6. Każdy Uczestnik może przesłać tylko jedną pracę konkursową.
7. Autorzy zwycięskich prac wyrażają zgodę na upublicznienie faktu, że zostali nagrodzeni.
Zgoda obejmuje ujawnienie imienia i nazwiska oraz nazwy miasta, z którego pochodzi
Uczestnik.
8. Autorzy wszystkich nadesłanych prac wyrażają zgodę na ich opublikowanie, cytowanie i
wykorzystywanie w mediach społecznościowych, biuletynach, materiałach prasowych, etc.,
prac konkursowych w całości lub fragmentach przez Promedica Care Sp. z o.o.
9. Praca konkursowa nadesłane na Konkurs nie podlegają zwrotowi i stanowią własność
Organizatora.

V. NAGRODY
1. Nagrodą jest udział w metamorfozie wizerunku: spotkanie i warsztaty ze stylistą,
profesjonalny makijaż i sesja zdjęciowa w studio fotograficznym w Warszawie, o wartości
do 1.500 zł.
2. Nagrodzonych zostanie 3 Uczestników, którzy spełniają wszystkie kryteria określone w
Regulaminie oraz zostaną wybrani przez Komisję Konkursową, jako autorzy najciekawszych
prac.
3. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej za pomocą wiadomości e-mail.
Dodatkowo lista zwycięzców (imię, nazwisko, miejscowość oraz miejsce w Konkursie)
zostanie umieszczona na stronie internetowej www.promedica24.com.pl.
4. Powiadomienie o wygranej będzie zawierać informacje o miejscu i godzinie
przeprowadzenia metamorfozy.
5. Zgodnie z treścią art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym
od osób fizycznych, wygrana w konkursie jest opodatkowana podatkiem w wysokości 10%
wartości nagrody. Płatnikiem podatku jest Promedica Care sp. Z o.o.
6. Fundatorem nagród, o których mowa w dziale V regulaminu jest Promedica Care Sp. z o.o.
VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru Nagrody z przyczyn
leżących po stronie Uczestników.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia losowe
uniemożliwiające Uczestnikom odbiór Nagród.

3. W przypadku rezygnacji Uczestnika z odbioru Nagrody, Promedica Care Sp. z o.o. nie
wypłaca ekwiwalentu pieniężnego.
4. W przypadku rezygnacji Uczestnika z odbioru Nagrody i poinformowania o tym
Organizatora, na minimum 7 dni przed planowanym odbiorem Nagrody, Komisja
Konkursowa może wyznaczyć innego Uczestnika uprawnionego do odbioru Nagrody.

VII. ODBIÓR NAGRÓD
1. Przyznawana Nagroda nie podlega zamianie na jej równowartość pieniężną jak i
przekazaniu przez Uczestnika na rzecz osób trzecich przed ich odbiorem.
2. Nagroda, w formie zaproszenia do udziału w warsztatach metamorfozy wizerunku i sesji
zdjęciowej, zostanie przekazana do dnia 30 czerwca 2019 roku. Dokładną datę
przeprowadzenia metamorfozy Organizator wskaże do dnia 15 lipca.
3. W przypadku gdy Uczestnik nie wykorzysta Nagrody w terminie wskazanym powyżej lub
nie odbierze Nagrody w terminie 60 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu,
przysługująca mu Nagroda zostaje uznana za nieprzyznaną, a Uczestnik nie ma prawa żądać
innej Nagrody, ani ekwiwalentu pieniężnego.
4. Wszyscy nagrodzeni Uczestnicy ponoszą wszelkie konsekwencje nieodebrania nagrody we
wskazany przez Organizatora sposób.

VIII. KOMISJA
1. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie Komisja powołana przez
Organizatora.
2. W skład komisji wchodzą:
a) Customer Relationship Manager,
b) Specjalista ds. Organizacji szkoleń
c) Zastępca Dyrektora ds. Rekrutacji Rynków Zagranicznych,
d) Dyrektor Regionu Toruń
e) Communication Manager
3. Do zadań Komisji należy w szczególności:
• sprawdzenie czy dany Uczestnik spełnia wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie,
• wyłonienie zwycięzców na podstawie oceny nadesłanych prac konkursowych, najpierw
pod względem wymagań co do ilości znaków, następnie treści pracy konkursowej,
• Komisja będzie oceniać sposób opisania historii, zainteresowanie czytelnika i treść – na
ile zmiana może być inspirująca dla innych kobiet, które boją się podejmowania
nowych zawodowych wyzwań.
• rozpatrywanie reklamacji Uczestników.

IX. REKLAMACJE
1. Reklamacje Uczestnik może składać listownie na adres siedziby Organizatora lub drogą
elektroniczną na adres konkurs@promedica24.pl, w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia
Konkursu. Reklamacje składane po tym terminie nie będą rozpatrywane.
2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres e-mail do korespondencji oraz kopię
zgłoszenia, którego dotyczy reklamacja, jak również opis podstaw reklamacji.
3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję w terminie 21 dni od dnia ich otrzymania.
4. O sposobie rozstrzygnięcia reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony wiadomością email na adres podany przy składaniu reklamacji lub adres pocztowy, wskazany do
korespondencji.
5. Stanowisko Komisji zajęte w wyniku rozpatrzenia Reklamacji będzie ostateczne. Nie
wyłącza to prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń przysługujących mu na podstawie
powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

X. PRAWA AUTORSKIE
1. Uczestnik poprzez przekazanie pracy do Konkursu wraz ze swoimi danymi potwierdza, że
zgłoszona przez niego do Konkursu praca jest oryginalna, prawdziwa, jest wynikiem jego
twórczości oraz że nie narusza praw osób trzecich.
2. Uczestnik wraz z informacją o przyznaniu nagrody otrzyma umowę przenoszącą autorskie
prawa majątkowe do opowiadania, a także prawo do wykorzystania wizerunku (zdjęć z sesji
zdjęciowej) po przeprowadzonej metamorfozie z prośbą o odesłanie jej w terminie 14 dni
na adres Organizatora. W takim przypadku przekazanie nagrody nastąpi w terminie 14 dni
od momentu otrzymania podpisanej umowy przenoszącej prawa autorskie na
Organizatora. Podpisanie niniejszej umowy jest warunkiem wydania nagrody.
3. Uczestnicy konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność za jakiekolwiek naruszenie praw
osób trzecich, w tym praw autorskich.
4. Uczestnikom Konkursu nie przysługuje dalsze wynagrodzenie z tytułu korzystania przez
Organizatorów Konkursu z przesłanych utworów.

XI.
1.
2.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych
osobowych w celu realizacji Konkursu oraz wręczenia Nagrody.
Informujemy o możliwości wycofania w dowolnym momencie udzielonej zgody przez
wysłanie maila na adres: daneosobowe@promedica24.pl, drogą telefoniczną dzwoniąc
na numer: +48 22 120 21 00, pisemnie na adres: Aleje Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa,
lub osobiście. Cofnięcie zgody nie będzie wpływało na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

3.

Administratorem Państwa danych podanych w celu realizacji Konkursu jest Promedica
Care Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-807) przy Al. Jerozolimskich 94, adres e-mail:
daneosobowe@promedica24.pl, nr telefonu: +48 22 120 21 00.
4. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat przetwarzania Państwa danych,
mogą
skontaktować
się
Państwo
z
Inspektorem
Ochrony
Danych:
daneosobowe@promedica24.pl.
5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu. Podanie danych
jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji wyżej wymienionych celów.
6. Podstawą prawą przetwarzania danych jest wyrażona przez Państwa zgoda na
przetwarzanie danych osobowych.
7. Dostęp do Państwa danych będą mieć nasi pracownicy, podmioty z Grupy Promedica24
współpracujące z naszą spółką oraz spoza Grupy Promedica24, świadczące na naszą rzecz
usługi administracyjne, księgowe, logistyczne, marketingowe, informatyczne
i telekomunikacyjne, które wspierają nas w naszej działalności. Podmioty te będą miały
dostęp do Państwa danych tylko i wyłącznie w celu realizacji zadań związanych z realizacją
Programu i wypłaceniem Bonusu. Państwa dane będą przechowywane także przez
podmioty działające na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki. Podmioty te przystąpiły
do programu Tarcza Prywatności, zatwierdzonego przez Komisję Europejską, co oznacza,
że prawidłowo chronią dane osobowe.
8. Państwa dane będą przetwarzane w czasie trwania Programu oraz po jego zakończeniu,
w związku z prawnie uzasadnionym interesem spółki Promedica Care Sp. z o.o.,
polegającym na konieczności przechowywania danych na potrzeby ewentualnej obrony
przed roszczeniami, nie dłużej niż jest to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa.
9. Przysługuje Państwu prawo do:
 żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do
przeniesienia danych;
 cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie przez wysłanie
maila na adres : daneosobowe@promedica24.pl lub drogą telefoniczną dzwoniąc
na numer: +48 22 120 21 00 pisemnie lub osobiście w naszych Oddziałach. Cofnięcie
zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych
do właściwego organu ochrony danych osobowych.
10. Państwa dane nie będą wykorzystywane do profilowania, ani podejmowania
zautomatyzowanych decyzji.
XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość oraz skutki usług świadczonych przez
operatorów telekomunikacyjnych, pocztę oraz inne osoby.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w razie zmiany miejsca zamieszkania podanego

przez Uczestnika lub adresu do korespondencji Uczestnika lub zmiany innych danych uniemożliwiającej przesłanie Uczestnikowi Nagrody, jak również za nieodebranie Nagrody
z jakichkolwiek przyczyn dotyczących Uczestnika. W takim przypadku nagrodzony Uczestnik
traci prawo do Nagrody i nie może podnosić wobec Organizatora żadnych roszczeń.
3. Pełna treść niniejszego Regulaminu znajduje się w siedzibie Organizatora oraz w na stronie
internetowej www.promedica24.com.pl.
4. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
5. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego
Regulaminu i tym samym akceptuje jego treść, w szczególności wyraża zgodę na
przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Uczestnika w celu przeprowadzenia
i rozstrzygnięcia Konkursu.

