Regulamin konkursu „ZŁAP ZDROWY ODDECH”

§ 1. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Konkursu jest Agora S.A. z siedzibą w (00-732) Warszawie, ul. Czerska 8/10,
zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 59944; kapitał zakładowy 46.580.831,00
PLN, wpłacony w całości; NIP 526-030-56-44, zwana dalej „Organizatorem”, będąca wydawcą
„Gazety Wyborczej” oraz dodatku do Gazety Wyborczej pn. „Wysokie Obcasy” .
2. Fundatorem nagród w konkursie jest GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o. (dalej
Fundator ).
3. Regulamin Konkursu dostępny jest pod adresem wyborcza.pl/zlapzdrowyoddech
§ 2 Zasady uczestnictwa w Konkursie
1. Uczestnikami Konkursu mogą być tylko osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność
do czynności prawnych.
2. Od udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy i stali współpracownicy Organizatora
i Fundatora , a także ich małżonkowie, osoby pozostające z nimi we wspólnym pożyciu, dzieci
oraz rodzeństwo oraz osoby spokrewnione/spowinowacone z pracownikami Organizatora
i Fundatora do drugiego stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa.
3. Warunkiem udziału w Konkursie jest akceptacja niniejszego Regulaminu Konkursu.
§ 3 Zasady Konkursu.
1. Konkurs zostanie przeprowadzony w kategorii literackiej
2. Uczestnik może przesłać tylko jedno zgłoszenie.
3. Aby wziąć udział w konkursie należy:
3.1. w terminie od 15 listopada 2021 r. od godz. 15:00 do 5 grudnia 2021 2021 r. do godz. 23:59
przesłać zgłoszenie konkursowe, na adres e-mail zlapzdrowyoddech@agora.pl - tj. odpowiedź
na pytanie „Jak pomagasz swoim dzieciom oddychać lepiej i jak razem walczycie
z zanieczyszczeniami powietrza?”. Tekst powinien mieć objętości maksymalnie do 1 500 znaków
wraz ze znakami przestankowymi i spacjami, format: .doc, docx lub treść wklejona w wiadomość
email.
3.2. zaakceptować niniejszy Regulamin Konkursu.
4. Uczestnicy mogą przesyłać prace wyłącznie swojego autorstwa, co do których przysługują
mu/jej wszelkie autorskie prawa majątkowe. Nie można przesyłać prac sprzecznych
z prawem ani takich, których opublikowanie może spowodować naruszenie praw osób
trzecich lub dóbr osobistych.

5. Uczestnik aż do ogłoszenia wyników może odstąpić od udziału w Konkursie. Aby odstąpić od
udziału w Konkursie należy wysłać na adres e-mail zlapzdrowyoddech@agora.pl
oświadczenie o odstąpieniu. Przykładowa treść oświadczenia:
Do:
Agora S.A.
ul. Czerska 8/10
00-732 Warszawa
Ja …………………….. (tu imię i nazwisko) oświadczam niniejszym, że odstępuję od udziału
w Konkursie „ZŁAP ZDROWY ODDECH”
Data przesłania zgłoszenia: ……………………..
Imię i nazwisko Uczestnika …………………..
Data …….
Oświadczenie o odstąpieniu od udziału w Konkursie może mieć inne brzmienie, niż wskazane
powyżej. byleby z jego treści wyraźnie wynikało, że Uczestnik chce odstąpić od udziału
w Konkursie. Odstąpienie od Konkursu nie wyłącza prawa Uczestnika do przesłania kolejnego
zgłoszenia w czasie trwania Konkursu.
§ 4 Zasady wyłaniania zwycięzców
1. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w serwisie Wysokieobcasy.pl do dnia 14 grudnia 2021r.
2. Oceny nadesłanych prac dokona jury składające się z osób wskazanych przez Organizatora.
3. Jury wybierze prace, które uzna za najciekawsze.
4. W Konkursie zostanie wybranych 60 zwycięzców. Każdy zwycięzca otrzyma oczyszczacz
powietrza marki Samsung model AX34R3020WW.
5. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomi o przyznanej nagrodzie na podany przez siebie
w zgłoszeniu konkursowym adres e-mail, w terminie 7-miu dni od dnia ogłoszenia wyników
Konkursu. Zwycięzcy zostaną poproszeni o przesłanie, w terminie 30 dni, danych adresowych,
zgodnie z którymi należy przesłać nagrodę. Nagrody zostaną wysłane przez Fundatora na
podany adres w terminie 30 dni od dnia otrzymania danych adresowych. Wysyłka nagród
może nastąpić na adres wskazany w Polsce.

§5. Reklamacje
1.

Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie
do Organizatora – na adres Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa z dopiskiem „Zlap
zdrowy oddech” lub na adres e-mail zlapzdrowyoddech@agora.pl lub osobiście w siedzibie
Organizatora (tj.
w Warszawie, ul. Czerska 8/10), w terminie do
31 grudnia 2021r.

2.

Reklamacje dotyczące doręczenia lub jakości nagród należy składać na piśmie
do Fundatora – na adres ul. Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa z dopiskiem „Zlap zdrowy
oddech” lub na adres e-mail zlapzdrowyoddech.KonkursOtrivinBC@gsk.com lub osobiście
w biurze Fundatotra (tj. w ul. Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa), w terminie do
15.03.2022 r.

3.

Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem rozpatrywać będzie Organizator w
terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji
zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację, a w razie
przesłania reklamacji pocztą elektroniczną - na adres e-mail, z którego nadesłana została
reklamacja lub inny - wskazany przez zgłaszającego reklamację.

4.

Reklamacje dotyczące doręczenia lub jakości nagród rozpatrywać będzie Fundator w
terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji
zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację, a w razie
przesłania reklamacji pocztą elektroniczną - na adres e-mail, z którego nadesłana została
reklamacja lub inny - wskazany przez zgłaszającego reklamację.

5.

Uczestnicy oraz zwycięzcy w Konkursie mogą dochodzić swoich roszczeń w postępowaniu
sądowym - bez względu na to, czy skorzystali z trybu reklamacji, jak również w razie
negatywnego rozpatrzenia reklamacji.
§6. Ochrona danych osobowych.
1. Dane osobowe przetwarzane przez Organizatora Konkursu – Agorę S.A.

Administratorami danych osobowych podanych przez Uczestników w związku z udziałem w Konkursie
są:
1. Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10 (00-732) (Administrator nr 1), i
2. GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 189,
60-322 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań
- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000009135,
(Administrator nr 2).
3. Zasady przetwarzania danych osobowych przez Agora S. A.: Dane osobowe będą przetwarzane
przez Administratora nr 1 w celu przeprowadzenia Konkursu (w tym ewentualnego rozpatrzenia
reklamacji) oraz zapewnienia doręczenia nagród. Podstawą prawną przetwarzania danych jest
uzasadniony interes Administratora nr 1 polegający na umożliwieniu przeprowadzenia ogłoszonego
Konkursu (art. 6 ust. 1 lit f RODO*) oraz ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed
roszczeniami. W każdej sprawie dotyczącej ochrony danych osobowych przez Agorę S.A. można się
kontaktować z naszym inspektorem ochrony danych osobowych na adres e-mail: iod@agora.pl lub
pisemnie na adres Administratora 1. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres do
czasu upływu okresu reklamacji wskazanego w § 5 ust. 1. Okres ten może zostać przedłużony w razie
zgłoszenia ewentualnych roszczeń - do czasu zakończenia sprawy wynikłej z tych roszczeń. Dane
osobowe zwycięzców będą przetwarzane przez okres do czasu upływu okresu reklamacyjnego

wskazanego w § 5 ust.2 - okres ten może zostać przedłużony w razie zgłoszenia roszczeń - do czasu
załatwienia sprawy wynikłej z tych roszczeń. Każdy ma prawo żądania dostępu do swoich danych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Każdy może także wnieść sprzeciw wobec
przetwarzania danych osobowych, w związku z jego szczególną sytuacją. Każdy może także wnieść
skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich
niepodanie w zakresie adresu e-mail uniemożliwia udział w Konkursie, zaś w zakresie danych
adresowych, zgodnie z którymi należy doręczyć nagrodę uniemożliwia wysyłkę nagrody. Dane
osobowe zwycięzców (imię i nazwisko oraz adres, zgodnie z którym należy doręczyć nagrodę zostaną
przekazane przez Agorę w celu realizacji wysyłki nagrody, Partnerowi, tj. GlaxoSmithKline Consumer
Healthcare Sp. z o.o.

*RODO Rozporządzenie nr 679/2016 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/4/WE.
4. Zasady przetwarzania danych osobowych przez GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o. :

a)

b)

dane osobowe uczestnika Konkursu będą przetwarzane przez Administratora nr 2
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wyłącznie w celach związanych z
Konkursem, w szczególności w celu wydania nagród i w celu obrony przed ewentualnymi
roszczeniami Uczestników, tj. w uzasadnionym interesie administratora danych
osobowych (art. 6 ust.1 lit. f RODO),
podanie danych osobowych przez uczestnika jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia
udziału w Konkursie,

c)

uczestnikowi przysługuje:

−
−

prawo dostępu do podanych danych osobowych,
prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych
danych osobowych,

−

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych

d)

uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, w sytuacji gdy uczestnik uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane z
naruszeniem przepisów,
dane osobowe uczestnika mogą być przekazane przez Administratora nr 2 innym
podmiotom w celach związanym z Konkursem, tj. np. podmiotom świadczącym usługi
serwisowe, pocztowe, kurierskie lub informatyczne na rzecz Administratora nr 2,
podmiotom z grupy kapitałowej lub doradcom prawnym.

e)

f)

dane osobowe uczestników będą przechowywane przez Administratora nr 2 do czasu
przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z Konkursem,

Administrator nr 2 nie podejmuje wobec uczestników Konkursu decyzji w sposób zautomatyzowany,
w tym nie stosuje profilowania.

