REGULAMIN QUIZU
DIAPREL/PREDUCTAL
wykorzystywanego w czasie internetowego QUIZU

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia na terytorium RP przez Spółkę Servier Polska
Sp. z o.o. Quizu dla szerokiego grona lekarzy. Quiz zostanie przeprowadzony za pośrednictwem
przeznaczonej do tego aplikacji w terminie 01.11.2017 – 31.12.2017.
1.2. Organizatorem i fundatorem nagród w Quizie jest spółka Servier Polska spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000139202, kapitał zakładowy: 20 944 250,00 PLN,
REGON 011085829, NIP 5260302887, zwana dalej „Servier”.
1.3. Adres organizatora Quizu: Servier Polska sp. z o.o., ul. Jana Kazimierza 10, 01-248 Warszawa.
1.4. Udział w Quizie jest bezpłatny i dobrowolny.
2.

ZASADY UCZESTNICTWA W QUIZIE

2.1 W Quizie mogą wziąć udział osoby uprawione do wystawiania recept, posiadające pełną zdolność do
czynności prawnych oraz akceptują regulamin Quizu.
2.2 Uczestnictwo w Quizie polega na udzieleniu odpowiedzi na pytania zamknięte poprzez wybór odpowiedzi
prawidłowych spośród podanych propozycji odpowiedzi.
2.3 Treść i liczba pytań w Quizie jest ustalana przez Organizatora.
2.4 Każdy z uczestników Quizu otrzymuje do rozwiązania taki sam zestaw pytań.
2.5 Nie mogą wziąć udziału w Quizie właściciele, osoby zarządzające oraz pracownicy Organizatora
i członkowie ich najbliższej rodziny.
3.

NAGRODA

3.1 Nagrodą w Quizie jest nagroda rzeczowa w postaci książki „Atlas ćwiczeń w wybranych schorzeniach
narządu ruchu” nie przekracza 100 zł brutto.
3.2 Nagroda przysługuje pierwszym 1000 uczestnikom, którzy udzielą poprawnych odpowiedzi na wszystkie
pytania Quizu.
3.3. Każdy Uczestnik może otrzymać tylko 1 nagrodę w Quizie, niezależnie od liczby zgłoszeń.
3.4. Nagrodzonym Uczestnikom nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do nagrody na osobę trzecią ani
zamiany nagrody na jej równowartość pieniężną.

4.

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW QUIZU

4.1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach realizacji Quizu jest organizator Quizu -

Servier Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
4.2. Celem przetwarzania danych osobowych w ramach Quizu jest jego realizacja, w tym rejestracja
uczestników, przypisanie poprawnie udzielonych odpowiedzi do danych uczestników, przesłanie nagrody
oraz prowadzenie postępowania reklamacyjnego.
4.3. Organizator przetwarza następujące dane uczestników Quizu:
a.

imię i nazwisko;

b. adres zamieszkania (miejscowość, ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy);
c.

numer telefonu kontaktowego;

d. adres poczty elektronicznej;
e.

numer prawa wykonywania zawodu;

f.

specjalizacja lekarska (jeśli dotyczy).

4.4. Organizator przetwarza dane osobowe, o których mowa w pkt 4.3, na podstawie dobrowolnej zgody
uczestników na przetwarzanie tych danych dla celów realizacji Quizu. Uczestnicy mogą w każdej chwili
wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do treści
swoich danych osobowych oraz ich poprawiania na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997
r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 922, z późn. zm.).
4.5. Uczestnik Quizu może wyrazić odrębną dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, o których
mowa w pkt 4.3, przez organizatora w celach marketingowych oraz na przesyłanie informacji handlowej
drogą elektroniczną na zasadach określonych w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1219, z późn. zm.)
5.

REKLAMACJE

5.1. Wszelkie reklamacje dotyczące Quizu należy zgłaszać pisemnie na adres Organizatora, w terminie 14 dni od
daty doręczenia nagrody.
5.2. Zgłaszający reklamację powinien podać co najmniej: swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji oraz
opis zgłaszanych zastrzeżeń.
5.3. Reklamacja podlega rozpoznaniu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia Organizatorowi Quizu, przez
komisję powołaną przez Organizatora.

6.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. Regulamin niniejszy jest wyłącznym dokumentem określającym zasady Quizu.
Regulamin jest dostępny na stronie http://www.serviermailing.pl/landing/dmrpmrmf oraz w siedzibie
Organizatora.
6.2. Servier zastrzega sobie prawo do dokonania zmian postanowień Regulaminu Quizu, pod warunkiem że
zmiany te nie naruszą praw nabytych przez uczestników Quizu. W takim przypadku zmieniony Regulamin
zostanie udostępniony na stanowisku Servier.

