
Regulamin Konkursu 
§ 1 

Postanowienia ogólne 
 

1. Organizatorem Konkursu, zwanego dalej „Konkursem” jest Pharma Partner Sp. z o. o.  z siedzibą 
w Łodzi, przy ul. Zbąszyńskiej 3, 91 - 342 Łódź, zarejestrowana w Rejestrze  Przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi,  pod numerem KRS 
0000321925.  
 
2. Konkurs jest organizowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 9.08.2016 
do 14.08.2016.  
 
3. Konkurs jest przeprowadzony na stronie internetowej Organizatora: http://cafesenior.pl/ 
(„Strona”).  
 
4. Niniejszy Regulamin Konkursu stanowi podstawę organizowania Konkursu, określa prawa 
i obowiązki jego Uczestników.  
 

§ 2 
Uczestnicy Konkursu 

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być wyłącznie osoba fizyczna, która ukończyła 18  lat 
i nie jest ubezwłasnowolniona całkowicie, dokonująca zgłoszenia zgodnie z regulaminem.  
 
2. W Konkursie mogą brać udział osoby, które wyślą drogą mailową odpowiedź na pytanie 
konkursowe zamieszczone na Stronie.  
 
3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i ich rodziny.  
 

§ 3 
Przystąpienie do konkursu 

1. Przystąpienie do Konkursu następuje z chwilą spełnienia kumulatywnie następujących  czynności:  
a) Wysłanie drogą mailową odpowiedzi pytanie konkursowe zamieszczone na Stronie:  
http://cafesenior.pl/,   
b) zaakceptowanie regulaminu Konkursu.  
 

§ 4 
Zasady Konkursu 

1. W ramach Konkursu Uczestnik ma możliwość odpowiedzi na pytanie konkursowe i przesłanie  ich 
na adres mailowy: konkurs.cafesenior@gmail.com.   
 
2. Każdy Uczestnik może wysłać tylko jedno zgłoszenie, zawierające odpowiedź na pytanie 
konkursowe.  
 
3. Spośród zgłoszeń nadesłanych przez Uczestników, którzy spełnią warunki opisane w § 3  punkcie 1, 
podpunkcie a i b, jury wybierze łącznie 3 najciekawsze odpowiedzi.  
a. Książki otrzymają te osoby, których odpowiedzi najbardziej urzekną nasze  
konkursowe jury.  
 
4. O wynikach Konkursu Organizator poinformuje na Stronie konkursowej we wtorek 16.08.2016. 
Uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową o wygranej w ciągu 2 dni roboczych od daty 
ogłoszenia wyników na Stronie.  
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5. Dla zwycięzców Konkursu przewidziane są nagrody opisane w §6.  
 

§ 5 
Dane osobowe 

1. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez 
Organizatora w celach i w zakresie związanym z organizacją i przeprowadzeniem  
Konkursu.  
 
2. Wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów związanych z konkursem, 
których zakres obejmował będzie: imię i nazwisko, adres e-mail; zostanie  wyrażona przez danego 
Uczestnika poprzez wysłanie wiadomości z na adres  
konkurs.cafesenior@gmail.com.  
  
3. Wszystkie dane przetwarzane przez Pharma Partner Sp. z o. o. zabezpieczone są zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Dane osobowe  będą 
wykorzystywane przez Pharma Partner Sp. z o. o. wyłącznie w celu wykonania umowy o świadczenie 
usług drogą elektroniczną, w zgodzie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zgodnie 
z ustawą o ochronie danych osobowych i ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.  
 
4. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.  
 
5. Organizator Konkursu jest jedynym dysponentem danych osobowych podanych przez  Uczestnika. 
Dane osobowe nie będą sprzedawane ani udostępniane innym osobom trzecim.  
 
6. Administratorem danych osobowych jest Pharma Partner Sp. z o. o., który przetwarza dane  
osobowe zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych oraz  
ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Przetwarzanie danych  
osobowych związanych z przeprowadzeniem Konkursu, Administrator powierza  
Koordynatorowi.  
 
7. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do jego danych osobowych oraz prawo żądania  
ich poprawiania i usunięcia.  
 
8. Uczestnik może przystąpić do Konkursu w każdym czasie trwania Konkursu.  
 
9. Uczestnik, który przystąpił do Konkursu jest związany warunkami niniejszego regulaminu.  
 
10. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatora  swojego 
wizerunku w związku z Konkursem oraz w przypadku jeśli Uczestnik nie ma pełnej  zdolności 
do czynności prawnych oświadcza, iż uzyskał zgodę swojego przedstawiciela  ustawowego na udział 
w Konkursie, w tym na udostępnienie swojego wizerunku.  
 
11. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych nie można przenosić  
na inne osoby i podmioty.  
 

§ 6 
Nagrody 

1. Dla Uczestników, którzy zostaną wybrani przez jury konkursowe, przeznaczone są następujące 
nagrody:  
a. 3 egzemplarze książki „Pożyczanie jest srebrem, a rabowanie złotem”, wydawnictwo Sonia Draga, 
o wartości 35,90 zł każdy.  
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2. Nagrody zostaną wysłane w ciągu 5 dni roboczych od dnia podania adresu wysyłkowego przez tych 
Uczestników w wiadomości mailowej, która będzie odpowiedzią na maila  z wiadomością o wygranej, 
wysłanego z adresu konkurs.cafesenior@gmail.com.  
 
3. Nagrody zostaną wysłane przez pracowników wydawnictwa Sonia Draga.  
 

§ 7. 
Reklamacje 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni  zgłaszać 
na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia 
ogłoszenia wyników Konkursu.  
 
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.  
 
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika  oraz dokładny 
opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres 
Organizatora z dopiskiem „Konkurs książkowy”  
 
4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.  
 

§ 8. 
Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania uczestników konkursu, dla których 
stwierdzono naruszenie niniejszego Regulaminu.  
 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy 
Kodeksu Cywilnego.  
 
3. Wszelkie spory i roszczenia związane z Konkursem będzie rozstrzygać właściwy sąd  powszechny.  
 
4. Regulamin Konkursu będzie dostępny przez cały czas trwania Konkursu w siedzibie Organizatora 
oraz w na Stronie konkursowej.  
 
5. Uczestnicy Konkursu mogą kontaktować się z Organizatorem drogą elektroniczną za pomocą 
adresu konkurs.cafesenior@gmail.com.  
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