REGULAMIN KONKURSU
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Filmowy Olident” i jest zwany dalej: „Konkursem".
2. Organizatorem Konkursu jest OLIDENT Sp. z o.o., Depot, Sp. k. z siedzibą w Krakowie
(30-798) przy ulicy Christo Botewa 1b wpisaną do Rejestru przedsiębiorców w Krajowym
Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście, XI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000695373, NIP 6793156058, REGON
368290263,
3. Konkurs zostanie przeprowadzony z wykorzystaniem strony internetowej konkursu
www.FILMOWYolident.com od dnia publikacji regulaminu tj. od dnia 15.02.2019 roku do
15.06.2019.
§2
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna zamieszkała na terenie
Polski, która:
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności
prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna
prawnego.
b) nie jest pracownikiem OLIDENT Sp. z o.o., Depot, Sp. k;
c) nie jest członkiem rodziny pracownika OLIDENT Sp. z o.o., Depot, Sp. k.
§3
ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Zasadą uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących wymagań:
a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.
b) obejrzenie jednego lub kilku filmów zaprezentowanych na stronie internetowej konkursu;
c) zapisanie i przesłanie wymaganych danych osobowych oraz swojej opinii/komentarza na temat
obejrzanego/obejrzanych filmów na formularzu udostępnionym na stronie internetowej
konkursu;
2. Opinie mogą przesyłać tylko ich autorzy. Zgłoszenie opinii do konkursu jest równoznaczne z
wyrażeniem zgody na posługiwanie się na udzielenie Organizatorowi przez Uczestnika
nieodpłatnej i bezterminowej licencji na umieszczenie opinii wystawionych przez Uczestnika
Konkursu na stronie www Organizatora oraz na stronach powiązanych z Organizatorem (m.in.
Facebook).
3. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji opinii podczas wystawy
pokonkursowej oraz w innych publikacjach związanych z konkursem. Opinie mogą zostać
opatrzone imieniem i pierwszą literą nazwiska.

4. Przekazanie opinii oznacza jednocześnie, że nie będą one zagrażały ani naruszały praw osób
trzecich, w szczególności nie będą naruszały ich majątkowych i osobistych praw autorskich. W
przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia
praw określonych powyżej osoba przekazująca zrekompensuje Organizatorowi, jako wyłącznie
odpowiedzialna, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń
odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego
tytułu.
§4
NAGRODY
1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powoła komisję
konkursową.
2. Spośród wszystkich uczestników, którzy spełnią wymagania zgodnie z § 3, Komisja wybierze
wedle wewnętrznych kryteriów 10 najbardziej oryginalnych i ciekawych komentarzy filmu/
filmów, które nagrodzi nagrodą główną.
3. Nagrodami głównymi w Konkursie są zestawy kompozytów (każdy z zestawów zawiera: OliCo
XP - 6szt, OliFlow - 1szt, OliBULK Fill - 1szt, OliBOND SE - 1szt)
4. Wszyscy uczestnicy, którzy spełnią wymagania konkursowe zgodnie z § 3 zostaną nagrodzeni
nagrodami gwarantowanymi w postaci specjalnego kodu rabatowego przesłanego na wskazany
adres mailowy, który można wykorzystać w sklepie internetowym www.olidentdentalshop.pl w
terminie 14 dni od otrzymania maila z kodem rabatowym.
5. Wysokość kodu rabatowego będącego nagrodą gwarantowaną dla każdego uczestnika
spełniającego wymagania konkursowe zgodnie z § 3, to 30% na cały asortyment marki Olident
dostępny w sklepie www.olidentdentalshop.pl w dniu korzystania z kodu rabatowego.
Wyjątkiem są produkty już objęte promocją lub przecenione z innych powodów oraz asortyment
firm Bisico i Kohler. Rabaty nie sumują się.
6. Otrzymany kod rabatowy na zakupy można wykorzystać tylko jeden raz, w terminie 14 dni od
otrzymania maila z kodem rabatowym.
7. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu
rozstrzyga Organizator. Zdobywcy nagród zostaną powiadomieni o wygranej pocztą
elektroniczną w przeciągu 5 (pięciu) dni roboczych od zakończenia Konkursu, na adres email
wskazany przez nich w trakcie Konkursu.
8. Celem przekazania nagrody głównej Zdobywcy zostaną poproszeni o przesłanie danych
adresowych, na które Organizator prześle nagrodę na adres mailowy filmowy@olident.com.
Czas na przesłanie danych adresowych to max. 7 dni od dnia otrzymania powiadomienia o
wygranej. W przypadku nieotrzymania od Zdobywcy wiadomości email z danymi adresowymi,
uczestnik traci prawo do nagrody głównej.

§5
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych
osobowych, tj.: imienia i nazwiska oraz adresu konta poczty elektronicznej.
2. Dane osobowe Uczestnika, o których mowa powyżej, będą przetwarzane przez Organizatora w
jego siedzibie w celu przeprowadzenia Konkursu oraz wyłonienia zwycięzców. Właściciel
danych osobowych ma prawo do dostępu do danych osobowych i do ich poprawiania w
siedzibie Organizatora. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia
udziału w Konkursie.
3. Warunkiem otrzymania nagrody głównej jest przesłanie przez Zdobywców prawdziwych
danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, nr telefonu kontaktowego oraz adresu, niezbędnych
do przekazania nagrody.
§6
REKLAMACJE
1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników Konkursu za
pośrednictwem, poczty elektronicznej na adres k_toczko@olident.com lub w formie pisemnej
listem poleconym wysłanym na adres siedziby Organizatora przez cały czas trwania Konkursu,
jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty zakończenia Konkursu.
2. O zachowaniu terminu opisanego w punkcie 1. Regulaminu decyduje data nadania reklamacji.
3. Reklamacje wpływające po zakreślonym terminie nie będą rozpatrywane, co nie pozbawia
Uczestnika prawa do poddania sprawy pod rozstrzygniecie Sądu lub w drodze propozycji
polubownego załatwienia sprawy, np. w drodze mediacji.
4. Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację, w szczególności umożliwiające
udzielenie odpowiedzi na reklamację Regulaminu oraz zwięzły opis przedmiotu reklamacji.
5. Skutecznie złożone reklamacje, czyli spełniające założenia punktów 1. oraz 4., będą
rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zgłaszający
reklamację zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji listem poleconym
wysłanym najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na
pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, jednak tylko z ważnych przyczyn
podyktowanych względami organizacyjnymi, ekonomicznymi lub prawnymi. Dotyczy to w
szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony
Regulamin obowiązuje od momentu poinformowania o zmianie przez publikację informacji o
zmianie i zmienionego Regulaminu na stronie Konkursu tj. www.FILMOWYolident.com.

2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w
Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika złożenia określonych
oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów.
Odmowa Uczestnika wyklucza Uczestnika z Konkursu, o ile wątpliwości Organizatora są
uzasadnione.
3. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza, iż Uczestnik Konkursu zapoznał się z treścią
Regulaminu i przedmiotowy Regulamin akceptuje.
4. Pełna treść Regulaminu jest dostępna pod adresem www.FILMOWYolident.com
5. Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i
zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341, z późn. zm.).
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie
przepisy prawa polskiego.

Administratorem Państwa danych osobowych jest OLIDENT Sp. z o.o., Depot, Sp. k., e-mail:
rodo@olident.com. Dane są przetwarzane, gdyż jest to niezbędne do udziału w konkursie oraz
przesyłania do Państwa wiadomości marketingowych za Państwa zgodą, czyli na podstawie art. 6
ust. 1 lit. a, b oraz c RODO. Dane mogą być przekazywane podmiotom, z pomocą których
OLIDENT Sp. z o.o., Depot, Sp. k. realizuje wskazane cele, w tym podmiotom utrzymującym
infrastrukturę IT oraz organom państwowym zgodnie z obowiązującymi przepisami. Podanie
danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji wskazanego celu. Przed wyrażeniem zgody
na przesyłanie informacji handlowych zostali Państwo poinformowani, że w każdej chwili mogą
cofnąć wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie wskazanym powyżej
poprzez wyrażenie takiego oświadczenia za pośrednictwem wiadomości e-mail: rodo@olident.com
oraz że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Możliwe jest zgłoszenie sprzeciwu
wobec przetwarzania danych, żądania do nich dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania oraz przeniesienia. Dane przechowywane są do wniesienia sprzeciwu, a w relacjach
umownych – przez czas trwania umowy i po jej zakończeniu przez okres wynikający z przepisów o
archiwizacji i przedawnieniu roszczeń. Każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

