REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„ZASKOCZ NAS SWOIM ZDJĘCIEM W CIĄŻY”
I. Nazwa Konkursu.

1.1. Konkurs jest urządzany pod nazwą ” ZASKOCZ NAS SWOIM ZDJĘCIEM W CIĄŻY ” (dalej
„Konkurs”).
II. Organizator

Konkursu (sponsor nagród)

2.1. Organizatorem Konkursu (sponsorem nagród) jest spółka Diagnostyka Bank Komórek Macierzystych spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Krakowie przy ul. Ujastek 3, 31-752 Kraków, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Sródmieścia w Krakowie, XI
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000488713, REGON 356743076, NIP 9451993048,
kapitał zakładowy 33.756.500 zł, zwana dalej „Organizatorem”.

III. Obszar, na którym urządzany jest Konkurs.
3.1. Konkurs prowadzony jest na terytorium Polski
IV. Definicje.
Użyte w niniejszym Regulaminie terminy, zdefiniowane poniżej, oznaczają odpowiednio:
4.1 Konkurs – znaczenie nadano w pkt 1.1.
4.2 Strona Konkursu - strona internetowa: www.bank.diag.pl
4.3 Organizator – znaczenie nadano w pkt 2.1.
4.4 Regulamin – niniejszy regulamin, określający zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie.
4.5 Uczestnik Konkursu – klient Organizatora, który posiada aktywną umowę na przechowywanie krwi pępowinowej,
który dokona Zgłoszenia Konkursowego zgodnie z pkt 4.9.
4.6 Okres Konkursu - okres od godziny 00.00.01 dnia 01.06.2018 roku do godziny 23.59.59 dnia 05.01.2019 roku,
podczas którego możliwe jest zgłoszenie do Konkursu.
4.7 Tura Konkursu - okres od godziny 00.00.01 pierwszego dnia każdego miesiąca 2018 roku do godziny 23.59.59
ostatniego dnia każdego miesiąca 2018 roku.

Zadanie Konkursowe – Wykonanie fotografii Uczestnika (kobiety w ciąży)
4.8 Formularz Zgłoszenia – dokument wskazany w Załączniku nr 1 do Regulaminu.
4.9 Zgłoszenie Konkursowe – oznacza przesłanie na adres: bank@dbkm.pl Zadania Konkursowego wraz z
Formularzem Zgłoszenia, z zastrzeżeniem że wszystkie pola w Formularzu Zgłoszenia muszą być wypełnione.
Zadania Konkursowe (zdjęcie plus Formularz Zgłoszenia) winno być wysłane pocztą elektroniczną w formacie jpg.
na wskazany powyżej adres mailowy . W tytule prosimy dopisać KONKURS plus data złożenia umowy on-line
poprzez stronę www.
4.10 Data dokonania Zgłoszenia – za datę dokonania Zgłoszenia Konkursowego uznaje się data wpływu Zgłoszenia
Konkursowego na adres bank@dbkm.pl
4.11 Laureaci – Uczestnicy, którzy wykonali zwycięskie Zadania Konkursowe.
4.12 Okres nadsyłania Zgłoszeń - jeśli podpisanie umowy on-line na bankowanie krwi pępowinowej odbędzie się w
danym miesiącu kalendarzowym w okresie Tury Konkursu, zgłoszenia należy przesłać do 5 dnia kolejnego miesiąca
po tym w trakcie którego uczestnik zawarł umowę z Organizatorem
V. Zasady prowadzenia Konkursu.
5.1. W Konkursie może wziąć udział każdy kto:
a) jest stroną zawartej z Organizatorem umowy na przechowywanie krwi pępowinowej w okresie Tury Konkursu od 00.00.01
pierwszego dnia każdego miesiąca 2018 roku do godziny 23.59.59 ostatniego dnia każdego miesiąca 2018 roku,
b) w związku z umową, o której mowa w lit a) powyżej nie posiada zaległości płatniczych.
c) spełnia wszystkie pozostałe warunki niniejszego Regulaminu.
d) do 5 dnia kolejnego miesiąca po tym w trakcie którego zawarł umowę nadeśle Zgłoszenie Konkursowe oraz załączy do
Zgłoszenia oświadczenie o treści:
- Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (imię, nazwisko, adres, wizerunek) przez spółkę
Diagnostyka Bank Komórek Macierzystych Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (KRS nr 0000488713) dla celów
niezbędnych do przeprowadzenia Konkursu oraz opublikowania wyników Konkursu (imię, pierwsza litera nazwiska,
miasto, wizerunek, rodzaj przyznanej nagrody) na Stronie internetowej Konkursu: www.bank.diag.pl
e) potwierdzi zapoznanie się z Regulaminem Konkursu i zaakceptuje jego postanowienia.
5.2. W Konkursie nie mogą brać udziału dzieci pracowników Organizatora i Sponsorów
5.3. Przystąpienie do Konkursu oznacza, iż Uczestnik Konkursu zapoznał się z jego zasadami i je akceptuje, dokonał
Zgłoszenia Konkursowego oraz potwierdza, że Zadanie Konkursowe nie narusza obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw
lub dóbr osobistych osób trzecich (w tym, że znajdują się na nim jedynie osoby, których oświadczenia wskazane w punkcie 5.1
lit d) załączono do Zgłoszenia).

VI. Czas trwania Konkursu – Okres Konkursu.
6.1. Zgłoszenia do Konkursu są przyjmowane w Okresie Konkursu.
VII. Nagrody w Konkursie:
7.1
a) Rabat do opłaty właściwej w wysokości 99,9% wartości opłaty

7.2. Wszystkie Zgłoszenia Konkursowe dokonane zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu dokonane w Okresie
Konkursu będą oceniane przez Organizatora.
7.3. Nagrody w Konkursie będą przyznawane według następujących zasad:
- Zgłoszenia zostaną ocenione przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora;
- Komisja sporządzi listę zgłoszeń wraz ze wskazaniem zwycięskiego zgłoszenia, kierując się następującymi przesłankami:

twórczy charakter,

atrakcyjność Zadania Konkursowego,

oryginalność Zadania Konkursowego,

możliwość wykorzystania Zadania Konkursowego w akcjach promocyjnych Organizatora,
7.5 Na podstawie listy zwycięskich zgłoszeń Komisja przyzna nagrody, o której mowa w 7.1
7.6 Wszystkie nagrody zostaną przyznane z zastrzeżeniem dopełnienia zapisów Regulaminu.
7.7 Za przekazanie nagród Laureatom odpowiedzialny jest Organizator.
7.8 Zgłoszenia Konkursowe nie dokonane w Okresie Konkursu, nie zawierające wszystkich danych wskazanych w Załączniku
nr 1 lub niezawierające Zgód wskazanych w Załączniku nr 1 nie będą brane pod uwagę.
VIII. Sposób i termin ogłaszania wyników.
8.1. Wyniki Konkursu będą opublikowane na Stronie Konkursu i będą dostępne do 10 dnia każdego następnego miesiąca r.
Lista zawierać będzie imię, pierwszą literę nazwiska, miasto oraz rodzaj przyznanej nagrody.
8.2. Laureat, którego Zgłoszenie Konkursowe spełnia warunki Regulaminu, zostanie poinformowany przez Organizatora emailem.

IX. Dane osobowe:
9.1. Administratorem bazy danych zebranych w trakcie prowadzenia Konkursu jest Organizator, tj. Diagnostyka Bank
Komórek Macierzystych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Krakowie przy ul. Ujastek 3, 31-752
Kraków.
9.2 W spółce Diagnostyka Bank Komórek Macierzystych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Krakowie ul. Ujastek 3, 31-752 Kraków ( KRS nr 0000488713 został powołany Inspektor zgodnie z
postanowieniami RODO, kontakt e-mail: iod@dbkm.pl, z którym można się kontaktować w sprawach związanych
z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
9.3 Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych wskazanych w Formularzu Zgłoszenia jest udzielona zgoda
przez Uczestnika Konkursu, podanie danych jest niezbędne do uczestnictwa w Konkursie opublikowania
wyników Konkursu i wręczenie ewentualnych Nagród.
9.4 Dane, przetwarzane przez Administraotra, w zakresie: imię, nazwisko, adres, wizerunek wykorzystywane są
wyłącznie do celów przeprowadzenia Konkursu.
9.5 Dane przetwarzane przez Administraotra w zakresie imię, pierwsza litera nazwiska, miasto, wizerunek,
rodzaj przyznanej nagrody są wykorzystywane wyłącznie do celów ogłoszenia wyników Konkursu.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Podanie danych osobowych wskazanych w Formularzu Zgłoszenia jest dobrowolne jednak w przypadku braku
ich podania, nie będzie możliwe wzięcie udziału w Konkursie.
Pani/Pana dane będą przechowywane do 90 dni po zakończeniu danej tury konkursu (dot. osób wskazanych w
pkt. 10.6).
Administrator nie udostępnia danych osobowych wskazanych w Formularzu Zgłoszenia, nie przekazuje ich do
państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
Osoba której dane dotyczą ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania,
przenoszenia i usunięcia, a także ma prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie której dane dotyczą, przysługuje Pani/Panu prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Administrator nie będzie podejmował wobec osób których dane dotyczą zautomatyzowanych decyzji, w tym
decyzji będących wynikiem profilowania.

X. Prawa autorskie.
10.1 Przystępując do Konkursu, Uczestnik potwierdza, że posiada prawa autorskie do wszelkich utworów w rozumieniu ustawy
o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jakie powstały w związku z wykonaniem Zadania Konkursowego.

10.2 Przystępując do Konkursu Uczestnik potwierdza, że nadesłanie utworu jako wykonanie Zadania Konkursowego nie
narusza w żaden sposób przepisów obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich i że
przysługujące mu autorskie prawa majątkowe do Zadania Konkursowego nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub
obciążone.
10.3 Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność prawną wobec Organizatora z tytułu niezgodności z prawdą oświadczenia i
zobowiązuje się zwolnić Organizatora od jakiejkolwiek odpowiedzialności w zakresie objętym tym oświadczeniem, w
szczególności w przypadku wystąpienia, w tym także na drodze sądowej, osób trzecich z roszczeniami wynikającymi z
naruszenia przysługujących im praw.
10.4 Laureaci w chwili otrzymania nagrody, na podstawie przepisu art. 921 kodeksu cywilnego, przenoszą na Organizatora, bez
dodatkowego wynagrodzenia autorskie prawa majątkowe do Zadania Konkursowego w następującym zakresie:
a) utrwalanie i zwielokrotnianie drukiem lub podobną techniką, w tym fotokopiowanie i mikrokopiowanie;
b) wydawanie (publikowanie) i rozpowszechnianie we wszystkich wydaniach, niezależnie od formy, standardu, systemu
lub formatu, bez ograniczenia liczby nakładów, wydań oraz egzemplarzy; obejmuje to także prawo do częściowego
lub całkowitego przedruku (przed i po produkcji), w tym na fotokopiach, mikrokopiach i mikroreprodukcjach, a także
do powielania w inny sposób; w dowolnym celu;
c) wprowadzanie do pamięci komputera i sporządzanie kopii takich zapisów dla potrzeb eksploatacji oraz trwałe lub
czasowe zwielokrotnianie komputerowego zapisu w całości lub w części dowolnymi środkami i w dowolnej formie;
d) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne
udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym
w dowolnych – elektronicznym, cyfrowym itp. kanale komunikacji publicznej.
10.5. Laureaci w chwili otrzymania nagrody, na podstawie przepisu art. 921 kodeksu cywilnego, udzielają Organizatorowi
zezwolenia na korzystanie z zależnych praw autorskich na wszystkich polach eksploatacji wymienionych powyżej, o ile dla
eksploatacji Zadania Konkursowego na tych polach konieczne lub potrzebne jest stworzenie utworu zależnego, a także
zezwolenia na udzielenie wzajemnego i równoczesnego lub samodzielnego opracowania, przeróbki, adaptowania części lub
całości w tym przez nadawanie im różnego rodzaju form (zmienionej, skróconej, poszerzonej lub skondensowanej) z prawem do
reprodukowania na nośnikach zapisu (dyskietce, karcie pamięci, diapozytywie, slajdzie, mikrofilmie, kopii fotokopii,
mikroreprodukcji, nośniku CD oraz DVD itp.) oraz z prawem do wykorzystania na nośnikach dźwięku i obrazu, w celach
marketingowych związanych w z prowadzoną działalnością.
Powyższe zezwolenie upoważnia Organizatora do udzielania dalszych zezwoleń osobom trzecim w przypadku przeniesienia na
takie osoby trzecie autorskich praw majątkowych do Zadania Konkursowego.
10.6 W terminie do 90 dni po zakończeniu danej tury konkursu Zadania Konkursowe, które nie zostały nagrodzone będą przez
Organizatora niszczone.
XI. Odpowiedzialność,
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne w szczególności związane za działalnie
dostawców usług internetowych.
2. W przypadku pojawienia się ewentualnych roszczeń wynikających z tytułu naruszenia przez Uczestnika praw autorskich lub
innych praw osobistych, Uczestnik Konkursu jest zobowiązany do naprawy Organizatorowi Konkursu wszelkich szkód.
3. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

Zgłoszenie Konkursowe – Załącznik nr 1

Zgłoszenie Konkursowe

Dane Uczestnika Konkursu (Imię Nazwisko)

………………………………………………………………………………………….

Adres Zamieszkania Uczestnika

………………………………………………………………………………………….

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (imię, nazwisko, adres, wizerunek) przez spółkę Diagnostyka Bank
Komórek Macierzystych Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (KRS nr 0000488713) dla celów niezbędnych do przeprowadzenia
Konkursu, Organizatorów oraz opublikowania wyników Konkursu (imię, pierwsza litera nazwiska, miasto, wizerunek, rodzaj
przyznanej nagrody) oraz Zadania Konkursowego (zawierającego mój wizerunek) na

Stronie internetowej Konkursu:

………………...

______________________
data i czytelny podpis



Potwierdzam zapoznanie się z Regulaminem Konkursu i akceptuję jego postanowienia.
______________________

data i czytelny podpis
W razie umieszczenia na zdjęciu innych osób
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (wizerunek) przez spółkę Diagnostyka Bank Komórek
Macierzystych Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (KRS nr 0000488713) dla celów niezbędnych do przeprowadzenia Konkursu,
oraz opublikowania Zadania Konkursowego (zawierającego mój wizerunek) na Stronie internetowej Konkursu: ………………...

______________________

data i czytelny podpis
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (wizerunek) przez spółkę Diagnostyka Bank Komórek
Macierzystych Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (KRS nr 0000488713) dla celów niezbędnych do przeprowadzenia Konkursu,
oraz opublikowania Zadania Konkursowego (zawierającego mój wizerunek) na Stronie internetowej Konkursu: ………………...

______________________

data i czytelny podpis
Uwaga:
- wszystkie wskazane dane muszą zostać wypełnione;
- wyrażenie zgody na przetwarzanie danych oraz zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptacja są warunkiem udziału w Konkursie

