
REGULAMIN KONKURSU „15 LAT FIZJOMED”
STACJONARNY

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs organizowany jest pod nazwą „15 lat FIZJOMED” i jest zwany dalej 

“Konkursem”.

2. Organizatorem Konkursu jest Fizjomed Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie przy ul. Królowej Jadwigi 101a 

(„Organizator”).

3. Niniejszy regulamin dotyczy konkursu przeprowadzonego stacjonarnie w siedzibie 

firmy FIZJOMED Prywatne Centrum Osteopatii i Fizjoterapii w Krakowie.

4. Konkurs rozpoczyna się 13 sierpnia i trwa do 17 sierpnia 2018 roku (do godziny 21:00).

§2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

a. jest pacjentem Organizatora,

b. jest pełnoletnia i 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,

c. nie jest pracownikiem lub zleceniobiorcą Organizatora,

d. nie jest członkiem rodziny pracownika lub zleceniobiorcy Organizatora.

2. Poprzez fakt przystąpienia do Konkursu Uczestnik przyjmuje do wiadomości oraz 

akceptuje treść Regulaminu.

§3

PRZEBIEG I ZASADY KONKURSU

1. W Konkursie mogą wziąć udział Uczestnicy, którzy 

a. w czasie trwania Konkursu odbędą wizytę u osteopaty lub fizjoterapeuty, 

b. w czasie trwania Konkursu umówią się na kolejną wizytę u osteopaty lub 

fizjoterapeuty bezpośrednio w siedzibie firmy FIZJOMED,

2. Każdy Uczestnik, który spełni warunki opisane w pkt. 1 otrzyma kartę zgłoszeniową 

z numerem, na której będzie musiał udzielić odpowiedzi na krótkie pytanie „Dlaczego 

wybrałaś/eś FIZJOMED?” i pozostawić ją w rejestracji.

3. Spośród wszystkich kart Organizator wybierze najciekawsze odpowiedzi, których 

autorzy otrzymają Nagrody. 

4. Każdy Uczestnik może otrzymać maksymalnie jedną kartę konkursową.

5. W Konkursie mogą brać udział pacjenci korzystający z wizyty u lekarza ortopedy, 

pod warunkiem umówienia się na kolejną wizytę u osteopaty lub fizjoterapeuty.

§4

NAGRODY

1. Fundatorem Nagród jest Organizator.

2. Organizator przewidział 3 nagrody główne, oraz trzy dodatkowe:

a. nagrody główne:

i. I miejsce – dwie darmowe wizyty u osteopaty lub fizjoterapeuty,

ii. II miejsce – jedna darmowa wizyta u osteopaty lub fizjoterapeuty,

iii. III miejsce – 50% zniżki na wizytę u osteopaty lub fizjoterapeuty,

b. nagrody dodatkowe: zestawy gadżetów promocyjnych Organizatora.

3. Nagrody główne mogą zostać wykorzystane podczas kolejnych wizyt u specjalisty, 

z którego usług korzysta Uczestnik. W przypadku Uczestników, którzy rozpoczynają 

korzystanie z usług Organizatora, nagrody główne będą mogły być wykorzystane 

podczas realizacji wizyt, na które zarejestrował się Uczestnik.

4. Rozstrzygniecie Konkursu i ogłoszenie zwycięzców nastąpi w dniu 21 sierpnia 2018 

r. O wynikach Organizator poinformuje za pośrednictwem fanpage na Facebook 

i Instagramie, jak również drogą telefoniczną.



5. Nagrody dodatkowe zostaną wysłane do zwycięzców Konkursu drogą pocztową 

na koszt Organizatora, lub wręczone podczas następnej wizyty. 

§5

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych 

danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz adresu zamieszkania 

niezbędnych do przekazania nagrody. 

2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę 

na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. 

Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku 

z wydaniem nagrody.

3. Organizator informuje, iż: zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia 

o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

a. administratorem danych osobowych Uczestnika jest Fizjomed Sp.zo.o.Sp.k. 

z siedzibą w ul. Królowej Jadwigi 101A, Kraków,

b. kontakt do inspektora ochrony danych w Fizjomed Sp.zo.o.Sp.k.: iod.krakow@

fizjomed.com.pl,

c. dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą w celach realizacji Konkursu 

i publikacji listy zwycięzców konkursu na podstawie art. 6 ust 1 pkt 

a rozporządzenia,

d. odbiorcą danych osobowych Uczestnika będą podmioty zaangażowane 

w realizacje Konkursu,

e. dane osobowe Uczestnika nie będą przekazywane do państwa trzeciego/

organizacji międzynarodowej,

f. dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez okres trwania konkursu lub 

do odwołania zgody,

g. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 

danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

h. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

i. dane Uczestnika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym 

również w formie profilowania,

j. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych 

może skutkować niemożliwością uczestnictwa w Konkursie.

4. Uczestnik zgodnie z art.6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyraża zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych do celów realizacji konkursu.

§6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią 

promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 

29 lipca 1992 o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. 1998, Nr 102, poz. 

650 z późn. zm.).

2. Organizator oświadcza, że wartość nagród przewidzianych w ramach Konkursu 

nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 

1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. 

Nr 51, poz. 307 z późn. zm.), a zatem wartość nagrody, którą otrzymuje zwycięzca 

Konkursu, jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych. 

3. Organizator ma prawo 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. 

Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.

fizjomed.com.pl


