
Regulamin konkursu „Szczyt klimatyczny” 
 

§ 1. 
[Definicje] 

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają: 
 
1. Organizator konkursu - Sanofi-Aventis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bonifraterska 17, 00-

203 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy 
Krajowego rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000036286, kapitał zakładowy 50.738.386,94 PLN, NIP 
813 014 05 25. 

2. Konkurs – quiz dla farmaceutów i techników farmaceutycznych, prowadzony za pośrednictwem 
strony www.sanofidlaaptek.pl, będzie również linkowany w mailingach wysyłanych do 
farmaceutów i techników farmaceutycznych z bazy Sanofi. Mailingi będą stanowiły zaproszenie do 
obejrzenia każdego odcinka projektu oraz do wzięcia udziału w quizie. Uczestnictwo w quizie 
będzie możliwe w 5 kolejnych edycjach poświęconych odmiennej tematyce: 

• Wpływ klimatu na alergię 

• Miejska wyspa ciepła 

• Płonące śmieci – polski problem  

• Niezdrowy DIESEL  

• Palący problem – smog i zanieczyszczenie powietrza  
w dniach 27.06-30.11.2019 roku na warunkach wynikających z treści niniejszego 
Regulaminu. 

3. Komisja Konkursowa – zespół osób wyznaczonych przez Organizatora Konkursu do czuwania nad 
prawidłowym przebiegiem Konkursu.  

4. Uczestnik – farmaceuta lub technik farmaceutyczny, który biorąc udział w Konkursie, posiada 
aktualne prawo do wykonywania zawodu zgodnie z Ustawą z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach 
aptekarskich oraz ustawą z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, który bierze udział w 
Konkursie oraz spełnił wymagania określone w niniejszym Regulaminie.  

 
§ 2 

[Postanowienia ogólne] 
1. Konkurs prowadzony jest na podstawie niniejszego Regulaminu. Regulamin określa prawa  

i obowiązki Uczestników Konkursu. 
2. Konkurs związany jest z promocją i reklamą Organizatora Konkursu oraz jego produktów 

leczniczych. 
3. Konkurs jest konkursem z dziedziny nauki, którego celem jest zwiększenie wiedzy Uczestników.  
4. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, poszczególnych elementów czuwa Komisja Konkursowa. 
5. Uczestnikiem Konkursu nie może być pracownik ani osoba współpracująca na jakiejkolwiek 

podstawie prawnej z Organizatorem Konkursu i ich najbliżsi, przez co należy rozumieć małżonka, 
wstępnego, zstępnego, rodzeństwo, powinowatych w tej samej linii lub stopniu, osoby pozostające 
w stosunku przysposobienia oraz ich małżonkowie, a także osoby pozostające we wspólnym 
pożyciu. 

6. Konkurs jest organizowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 
7. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy nagrodzony Uczestnik spełnia warunki 

określone w Regulaminie Konkursu. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia określonych 
oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów. 
Niespełnienie warunków Konkursu lub odmowa spełnienia powyższych żądań powoduje 
wykluczenie danego Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagrody  
i jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku do Organizatora związanych z Konkursem. 
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8. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do 
żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.  

9. Zgłoszenie do udziału w Konkursie oznacza zaakceptowanie wszystkich postanowień niniejszego 
Regulaminu. 

10. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, 
loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej 
przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. 
 

 
§ 3. 

[Zasady uczestnictwa w Konkursie] 
1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wykonywanie zawodu farmaceuty zgodnie z Ustawą z 

dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich lub technika farmaceutycznego zgodnie z ustawą z 
dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne oraz zapoznanie się z materiałem informacyjno-
edukacyjnym dostępnym na stronie www.sanofidlaaptek.pl i rozwiązanie quizu. 
 

2. Uczestnictwo w quizie będzie możliwe w 5 kolejnych edycjach poświęconych odmiennej tematyce: 

• Wpływ klimatu na alergię 

• Miejska wyspa ciepła 

• Płonące śmieci – polski problem  

• Niezdrowy DIESEL  

• Palący problem – smog i zanieczyszczenie powietrza  
3. W każdej edycji quizu zadaniem Uczestnika będzie rozwiązanie quizu poprzez wskazanie jednej 

odpowiedzi poprawnej na każde z pytań zamkniętych. Uczestnik może odpowiedzieć na dane 
pytanie tylko raz w każdej edycji quizu.  
 

4. Konkurs trwa w dniach 27.06-30.11.2019 r. na stronie www.sanofidlaaptek.pl. 

 
§ 4. 

[Zasady przyznawania nagród] 
1. Nagrody w ramach Konkursu otrzymuje 15 Uczestników, którzy w najkrótszym czasie prawidłowo 

odpowiedzieli na wszystkie pytania w quizie w danej edycji quizu z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.  
2. Liczba nagród jest ograniczona do 15, jednak Organizator przyzna nagrody również tym 

Uczestnikom, których czas poprawnego rozwiązania quizu będzie tożsamy z czasem uzyskanym 
przez 15 Laureatów Konkursu, którzy osiągnęli najkrótszy czas odpowiedzi. 

3. Jeden Uczestnik może uzyskać w toku Konkursu tylko jedną nagrodę. 
 

§ 5. 
[Nagrody] 

1. 15 (piętnastu) Uczestników, którzy w najkrótszym czasie udzielą poprawnej odpowiedzi w 
każdej edycji quizu otrzymają nagrodę. 

2. Nagrodą w konkursie jest model edukacyjny w postaci maski antysmogowej o wartości 99 zł 
brutto 

3. Z uwagi na charakter konkursu, związany z promocją i reklamą Organizatora i jego produktów 
leczniczych nagrody będą opatrzone logiem Organizatora. 

4. Sponsorem nagród jest Organizator. 
5. Nagrody są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. 
6. Niezależnie od innych postanowień Regulaminu, nagrody podlegają gwarancji na zasadach 

ogólnych, przewidzianych i udzielonych przez ich producenta oraz określonych w odpowiednich 
dokumentach gwarancyjnych – jeśli zostały przewidziane. 
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§ 6. 
[Powiadomienie zwycięzcy Konkursu] 

1. Organizator Konkursu powiadomi Uczestnika Konkursu o wygranej po ukończeniu każdej z  edycji 
quizu.  

2. Nagrody dla zwycięzców Konkursu zostaną przekazane laureatom drogą pocztową na adres 
wskazany przez Laureata w formularzu. 

§ 7. 
[Reklamacje i skargi dotyczące rozstrzygnięcia Konkursu] 

1. Reklamacje lub skargi ze strony Uczestników Konkursu dotyczące organizacji i przebiegu Konkursu 
powinny być składane najpóźniej w terminie 14 dni od zakończenia pisemnie za pośrednictwem 
poczty z dopiskiem „reklamacja konkursowa Szczyt klimatyczny”, na adres Organizatora lub 
osobiście do protokołu w siedzibie Organizatora.  

2. Reklamacje lub skargi powinny zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika Konkursu, 
numer telefonu kontaktowego, jak również dokładny opis podstaw reklamacji lub skargi. 

3. Po otrzymaniu reklamacji lub skargi, Komisja Konkursowa rozpatrzy ją w terminie 14 dni od daty 
otrzymania takiej reklamacji lub skargi. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony 
listem poleconym wysłanym za zwrotnym poświadczeniem odbioru na adres podany w reklamacji 
niezwłocznie po jej rozpatrzeniu. 
 

§ 8. 
[Dane osobowe] 

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu, tj. imię, nazwisko, nr prawa wykonywania zawodu, adres 
oraz numer telefonu będą przetwarzane  zgodnie z przepisami 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej 
RODO.  

2. Administratorem danych osobowych jest Organizator Konkursu, tj. Sanofi-Aventis Sp. z o.o. z 
siedzibą w Warszawie, ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa.  

3. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora za zgodą Uczestnika w celach z związanych z 
organizacją Konkursu, w tym m.in. w celu ustalenia zwycięzców i wydania nagród (podstawa 
prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO), a także w celach związanych realizacją prawie uzasadnionych 
interesów Organizatora takich jak rozpatrywanie ewentualnych reklamacji Uczestników związanych 
z Konkursem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).  

4. Podanie przez Uczestnika danych osobowych i udzielenie zgody na ich przetwarzanie jest 
dobrowolne jednak niezbędne w celu zgłoszenia swojego udziału w Konkursie. 

5. Dostęp do danych osobowych mogą mieć upoważnieni pracownicy Organizatora oraz usługodawcy, 
którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie Danych Osobowych na potrzeby realizacji 
usług świadczonych dla Organizatora, w szczególności usług doradczych, informatycznych i 
archiwizacyjnych oraz ich upoważnieni pracownicy. Dostęp do Danych Osobowych mają tylko ci 
odbiorcy, w przypadku których istnieje uzasadnienie takiego dostępu z uwagi na wykonywane 
zadania i świadczone usługi.  

6. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez Organizatora co do zasady przez okres 
realizacji Konkursu, a po jego zakończeniu do czasu upłynięcia okresu reklamacyjnego. Dane 
osobowe zwycięzców będą przechowywane przez okres 6 miesięcy w celach związanych 
zapewnieniem prawidłowego wydania nagród rzeczowych. 

7. Uczestnik może skorzystać wobec Organizatora, w szczególności z następujących praw: 
a. prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych i uzyskania informacji na temat ich 

przetwarzania, a w przypadku gdyby były nieprawidłowe ma prawo do żądania ich 
sprostowania (zgodnie z art. 15 i 16 RODO), 

b. prawa do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych w sytuacjach i na zasadach 
wskazanych w art. 18 RODO (Uczestnik może żądać ograniczenia przetwarzania jego danych 



osobowych na okres weryfikacji ich prawidłowości lub do czasu rozpatrzenia jego sprzeciwu 
wobec przetwarzania danych. Prawo to przysługuje także w sytuacji gdy zdaniem Uczestnika 
przetwarzanie jego danych jest niezgodnie z prawem, lecz nie chce on aby dane te zostały od 
razu usunięte lub w przypadku gdy dane są mu potrzebne dłużej niż zakładał przyjęty okres 
przetwarzania, z uwagi na kwestie ustalenia lub obrony roszczeń),  

c. prawa do wycofania udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych osobowych, co 
jednak nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania danych Uczestnika, które 
odbywało się w oparciu o tę przesłankę i miało miejsce przed skorzystaniem przez niego z prawa 
do wycofania zgody, 

d. prawa do żądania usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”), 
e. prawa do przeniesienia danych osobowych zgodnie z art. 20 RODO, tj. do otrzymania od 

Organizatora swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym 
formacie nadającym się do odczytu maszynowego, a także do żądania ich przekazania do 
innego administratora danych; Prawo to dotyczy tylko danych osobowych dostarczonych 
Organizatorowi przez Uczestnika i mających postać elektroniczną, które są przetwarzane za 
zgodą Uczestnika, 

f. prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jego Danych 
Osobowych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją, w przypadku, gdy dane są 
przetwarzane przez Organizatora w ramach realizacji swoich prawnie uzasadnionych interesów 
(zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO). 

8. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, 
których te dane dotyczą można kontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem wyznaczonego 
przez Organizatora Inspektora Ochrony Danych na adres e-mail: IOD@sanofi.com. Korespondencję 
papierową należy natomiast kierować na adres siedziby Administratora: ul. Bonifraterska 17, 00-
203 Warszawa. Osoba, która złożyła wniosek lub żądanie dotyczące przetwarzania jej Danych 
Osobowych, w ramach korzystania z przysługujących jej praw, może zostać poproszona przez 
Administratora o odpowiedź na kilka pytań związanych z jej Danymi Osobowymi, które umożliwią  
weryfikację jej tożsamości.   

9. Ponadto osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść w skargę na przetwarzanie jej Danych 
Osobowych przez Organizatora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 
2, 00-193 Warszawa). 

 
§ 9. 

[Postanowienia końcowe] 
1. W kwestiach nieobjętych Regulaminem będą miały w szczególności zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego. 

2. Wszelkie spory dotyczące Konkursu będą rozstrzygane przez sąd powszechny, którego właściwość 

wynika z przepisów powszechnie obowiązującego w Polsce prawa. 

3. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej 
www.sanofidlaaptek.pl 

4. Organizatorowi Konkursu przysługuje prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, a także 
do przerwania lub zawieszenia Konkursu lub do jego wcześniejszego zakończenia.  

5. Organizator Konkursu może wykluczyć Uczestnika Konkursu z udziału w Konkursie  
w przypadku naruszenia przez Uczestnika Konkursu postanowień niniejszego Regulaminu. 

6. Uczestnictwo w niniejszym Konkursie nie zależy jakkolwiek od nabycia jakiegokolwiek produktu, 
losu bądź usługi oraz nie jest w żaden sposób związane  
z preferencją przez uczestnika Konkursu określonych produktów. 

7. Wszelkie pytania dotyczące Konkursu oraz zgłoszenia dotyczące nieprawidłowości w Konkursie lub 
w działaniu - stosowanych do jego przeprowadzenia - rozwiązań technicznych, Uczestnicy Konkursu 
mogą zgłaszać listownie na adres:  Sanofi-Aventis ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa z 
dopiskiem Konkurs Allegra – Szczyt klimatyczny. 
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8. Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem 27.06.2019 r. 
 


