
REGULAMIN KONKURSU 
pn. „PO CO MI NOWY AUTOKLAW?” 

 
§ 1. Postanowienia ogólne. 

1. Konkurs pn. „PO CO MI NOWY AUTOKLAW?” (dalej jako Konkurs) organizowany jest na zasadach określonych w niniejszym 
Regulaminie oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

2. Organizatorem Konkursu jest ENBIO TECHNOLOGY spółka z ograniczoną odpowiedzialności z siedzibą w Gdyni, ul. Sportowa 
8c, 81-300 Gdynia, KRS: 0000214555, NIP: 9580982035, REGON: 191317763 (dalej jako Organizator). 

3. Patronem głównym oraz fundatorem nagrody I i II stopnia jest Organizator. Fundatorem nagrody III stopnia jest firma Ecolab oraz 
firma Enbio. 

4. Celem konkursu jest promocja urządzeń Organizatora do sterylizacji oraz szerzenie wiedzy na temat konieczności należytej 
sterylizacji narzędzi stomatologicznych. 

5. Konkurs rozpoczyna się o godz. 8:00 oraz kończy o godz. 17:30  w dniu 03.10.2020 r. Udział w Konkursie można zgłosić do godz. 
17:30 w dniu Konkursu, przy czym dla zgłoszeń on-line do godziny 14:00 w dniu Konkursu. 

6. Konkurs przeprowadzany jest w ramach konferencji ASYSDENT 2020. 
7. Organizator konkursu powoła Jury Konkursu, w skład którego wejdą osoby fizyczne wskazane przez Organizatora, nie więcej niż 

5 osób, którego celem będzie wyłonienie zwycięzców (dalej jako Jury). 
8. W ramach Konkursu Jury wybierze odpowiedzi, które w ocenie Jury będą stanowiły najbardziej kreatywną odpowiedź na pytanie 

konkursowe (dalej jako Zwycięzcy). 
9. Organizator nie zapewnia, poza formularzem zgłoszenia, i nie ponosi żadnych kosztów niezbędnych do udziału w Konkursie oraz 

nie odpowiada za ewentualne szkody powstałe podczas lub w związku z udziałem w Konkursie. 
10. Treść niniejszego Regulaminu została umieszczona na stronie internetowej Organizatora. 

§ 2. Uczestnicy Konkursu. 
1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych uczestniczące konferencji 

ASYSDENT 2020. 
2. W Konkursie nie może brać udziału osoba, która jest pracownikiem Organizatora a także członkowie jego najbliższej rodziny, tj . 

małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, osoba przysposobiona oraz przysposabiająca, a także pozostającą z nim w stałym pożyciu. 
§ 3. Zasady udziały w Konkursie. 

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest: 
a. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego i jego własnoręczne podpisanie, zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, 
b. Udzielenie odpowiedzi na pytanie Konkursowe umieszczone na formularzu zgłoszeniowym, 
c. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym zgód marketingowych w zakresie danych osobowych 

wpisanych na formularzu zgłoszeniowym, 
d. Przekazaniem formularza zgłoszeniowego Organizatorowi lub osobie przez niego upoważnionej z zachowaniem terminu 

określonej w § 1 pkt 5 Regulaminu. 
2. Istnieje również możliwość zgłoszenia udziału w Konkursie za pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie internetowej: 

www.wirtualny.asysdent.pl. Zgłoszenia dokonane przez Internet traktowane są na równi z osobistym zgłoszeniem. 
3. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne. 
4. Liczba osób biorących udział w Konkursie nie jest ograniczona. 
5. Udział w Konkursie można wziąć wyłącznie we własnym imieniu. Wykluczone jest działanie przez pełnomocników, przedstawicieli 

ustawowych itp. 
6. Jury ocenia wyłącznie odpowiedzi na pytanie konkursowe, które nie narusza praw osób trzecich, zasad współżycia społecznego, 

dobrych obyczajów oraz dóbr osobistych. 
7. Przekazanie wypełnionego oraz podpisanego formularza zgłoszeniowego Organizatorowi lub osobie upoważnionej przez 

Organizatora jest równoznaczne z wyrażeniem zgody i akceptacją niniejszego Regulaminu. 
8. W dowolnie wybranym momencie oraz bez podania przyczyny uczestnik Konkursu może zrezygnować z udziału w Konkursie 

poprzez powiadomienie Organizatora o rezygnacji w dowolny sposób, z którego wynikać będzie jednoznacznie wola rezygnacji 
uczestnika. 

9. Zgłoszenia do udziału w Konkursie dokonane po terminie wskazany w § 1 pkt 5 niniejszego Regulaminu nie będą przyjmowane 
przez Organizatora. 

§ 4. Zasady rozstrzygnięcia Konkursu. 
1. Decyzją Jury Konkursu zostanie wyłonionych 3 (trzy) najlepsze odpowiedzi na pytanie konkursowe z jednoczesnym ustaleniem 

stopnia nagrody przyznanej uczestnikom. Przy wyborze najlepszych odpowiedzi Jury kieruje się kreatywnością uczestnika Konkursu. 
2. Od decyzji Jury nie przysługuje odwołanie. 

§ 5. Nagrody. 
1. W Konkursie zostały przewidziane następujące nagrody: 

a. I stopnia – autoklaw Enbio PRO oraz voucher, 
b. II stopnia – autoklaw Enbio S oraz voucher,  
c. III stopnia – zestaw środków do dezynfekcji/pielęgnacji od firmy Ecolab oraz voucher, 

2. Zwycięzca nie może przekazać prawa do nagrody innej osobie. 
3. Nagrody nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe lub równowartość pieniężną. 
4. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w dniu 03.10.2020 r o godz. 18:15 w Centrum Kliniczno-Dydaktycznym w Łodzi na ulicy 

Pomorskiej 251 oraz na stronie internetowej www.wirtualny.asysdent.pl . 
5. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni za pośrednictwem poczty elektronicznej wskazanej w formularzu zgłoszeniowym w 

terminie 5 dni roboczych od dnia zakończenia Konkursu, chyba że zwycięzca był obecny osobiście przy ogłoszeniu wyników 
Konkursu. 

6. Zwycięzca zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi na informacje o wygranej w Konkursie w terminie 3 dni roboczych od dnia 
nadania wiadomości e-mail przez Organizatora, pod rygorem utraty prawa do przyznanej nagrody. 



7. Sposób i termin przekazania nagrody zostanie ustalony pomiędzy zwycięzcą a Organizatorem. 
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania nagrody zwycięzcy z przyczyn od niego niezawinionych, a 

zwłaszcza wskazania błędnych danych przez zwycięzcę w treści formularza zgłoszeniowego. 
§ 6. Obowiązek podatkowy. 

Jeżeli zgodnie z obowiązującymi przepisami wydane nagrody Uczestnikom - osobom fizycznym podlegać będą podatkowi od nagród to 
Organizator przyzna Uczestnikowi, któremu przyznana zostanie Nagroda, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 Regulaminu, dodatkową 
nagrodę pieniężną stanowiącą równowartość zryczałtowanego podatku dochodowego od tej wygranej Nagrody zgodnie z przepisami 
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wspomniana w zdaniu poprzednim nagroda pieniężna, nie będzie wypłacona 
Uczestnikowi, któremu przyznano Nagrodę, lecz pobrana od niego przez Organizatora jako podatek zryczałtowany od łącznej wartości 
Nagrody, o którym mowa w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych i odprowadzona przez 
Organizatora do właściwego Urzędu Skarbowego. 

§ 7. Dane osobowe. 
1. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że przetwarzanie danych osobowych, w celu i zakresie związanym z rozstrzygnięciem 

Konkursu, z przyznaniem i przekazaniem Nagrody, z rozliczeniem podatku dochodowego zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa, w myśl postanowień niniejszego Regulaminu, z archiwizacją oraz w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z 
Konkursem - stanowi prawnie uzasadniony interes administratora w myśl art. 6 ust 1 lit f RODO. Zakres przetwarzanych danych 
osobowych: imię i nazwisko Uczestnika – osoby fizycznej, adres korespondencyjny nr telefonu, adres poczty elektronicznej tym 
samym poświadcza, że zapoznał się z poniższym obowiązkiem informacyjnym.  

2. Zgodnie z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia 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 (dalej: RODO) uprzejmie informuje, że: 1) Administratorem danych osobowych osób fizycznych 
przetwarzanych w niniejszym Konkursie w celu i w zakresie niezbędnym do jego przeprowadzenia jest Organizator 

3. Dane osobowe Uczestników Konkursu, Przedstawicieli ustawowych uczestników oraz Przedstawicieli placówek przetwarzane będą 
na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust.1 lit. a) RODO w celu wypełnienia obowiązków prawnych na podstawie art. 6 ust. 
1 lit. f) RODO, czyli w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora w związku z 
rozstrzygnięciem Konkursu, z przyznaniem i przekazaniem Nagrody, z rozliczeniem podatku dochodowego zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa, w myśl postanowień niniejszego Regulaminu, z archiwizacją oraz w celach informacyjnych i 
promocyjnych związanych z Konkursem, opublikowania danych osobowych zwycięzców Konkursu na stronie internetowej lub 
portalach społecznościowych Organizatora, a także w celach ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń wynikających z przepisów 
prawa. 

4. Dane osobowe Uczestników Konkursu, przetwarzane na potrzeby Konkursu przechowywane będą do zakończenia okresu 
postępowania reklamacyjnego w Konkursie, przez okres niezbędny dla wypełnienia obowiązków prawnych, a także do czasu upływu 
terminu przedawnienia potencjalnych roszczeń. Okresy te nie sumują się. 

5. Uczestnik, konkursu posiada prawo do żądania od Administratora: dostępu do swoich danych osobowych, jak danych osobowych 
Uczestnika Konkursu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jeżeli nie zachodzą przesłanki wyłączające wskazane w art. 17 ust. 3 
RODO, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania prowadzonego na podstawie art. 6 ust. 1 
lit. f), tj. prawnie uzasadnionego interesu Administratora. 

6. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie, przy czym cofnięcie zgody przed rozstrzygnięciem 
Konkursu lub wydaniem nagród skutkować będzie wycofaniem udziału w Konkursie. 

7. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie 
danych osobowych Uczestnika Konkursu narusza przepisy prawa z zakresu ochrony danych osobowych. 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w 
Konkursie. 

9. Odbiorcą danych osobowych Uczestników Konkursu będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, podmioty 
powiązane osobowo, kapitałowo lub systemowo z Organizatorem lub współpracujące z Organizatorem na podstawie zawartych 
umów przy wykonywaniu czynności związanych z jego działalnością oraz podmioty świadczące usługi marketingowe sprzedażowe, 
podmioty świadczące usługi obsługi prawnej, podmioty świadczące usługi wsparcia w utrzymaniu oraz serwisie urządzeń IT, 
podmioty dostarczające korespondencję, podmioty świadczące usługi archiwizacji i niszczenia dokumentacji. 

§ 8. Postępowanie reklamacyjne. 
1. Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie pisemnej na adres Organizatora. 
2. Reklamacja nie może dotyczyć kryteriów przyznania nagrody stosowanych przez Jury oraz wyników Konkursu. 
3. Reklamacje mogą być składane w ciągu 7 (siedem) dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu (decyduje data nadania reklamacji). 

Reklamacje zgłoszone po upływie wskazanego terminu lub w innej formie nie będą rozpatrywane. 
4. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód 

reklamacji. 
5. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany elektronicznie (na adres podany w reklamacji), w ciągu 30 (trzydzieści) dni 

od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora. 
6. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. 

§ 9. Postanowienia końcowe. 
1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania na stronie internetowej Organizatora oraz obowiązuje w dniu 

przeprowadzenia Konkursu do czasu jego zakończenia i upływu okresu na składanie reklamacji, z tym zastrzeżeniem, że zgody na 
przetwarzanie danych osobowych uczestników pozostają ważne również po zakończeniu niniejszego Konkursu na cele związane z 
bieżącą działalnością promocyjna, handlową i reklamową Organizatora, w szczególności poprzez wysłanie na wskazany w 
formularza zgłoszeniowym adres poczty elektronicznej oferty handlowej Organizatora. 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego. 


