REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU
KRZYŻÓWKOWEGO W DOZ Magazyn dbam o zdrowie

I. ZAGADNIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu „Krzyżówka Panoramiczna” w „DOZ Magazyn dbam o zdrowie”
zwanego dalej „Konkursem”, jest „Bez Recepty” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Łodzi, ul. Kinga C. Gillette 11, 94-406 Łódź, wpisaną do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 103407, NIP 5990110597, o kapitale zakładowym
wynoszącym 253.000,00 zł („Organizator”).
2. Obsługą Konkursu zajmuje się Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. j. („Podmiot Obsługujący”).
3. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.
4. Konkurs trwa od dnia 1 grudnia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.
5. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
6. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora, Podmiotu Obsługującego i na
stronie www.dbamozdrowie.pl. Regulamin jest jedynym dokumentem regulującym zasady
Konkursu. Wszelkie inne informacje związane z Konkursem mają jedynie charakter pomocniczy
lub instruktażowy. Regulamin będzie dostępny w czasie trwania Konkursu i w terminie 15 dni
roboczych od jego zakończenia.

II. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Udział w Konkursie mogą brać tylko osoby pełnoletnie mające stałe miejsce zamieszkania na
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem pkt. 2. poniżej oraz mające pełną zdolność
do czynności prawnych.
2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz Podmiotu Obsługującego ani
osoby, które wykonują pracę lub czynności na ich rzecz na podstawie innego tytułu prawnego niż
stosunek pracy, ani też członkowie najbliższej rodziny wymienionych osób.

3. W celu wzięcia udziału w Konkursie należy:
a) rozwiązać krzyżówkę zamieszczoną w wydaniu czasopisma „DOZ Magazyn dbam o zdrowie
nr 12 (grudzień)/2021, a następnie

b) przesłać swoje zgłoszenie na adres Podmiotu Obsługującego opublikowany w czasopiśmie
„DOZ Magazyn dbam o zdrowie” nr 12 (grudzień)/2021 bezpośrednio pod krzyżówką, tj.:
Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. j., ul. Motorowa 1; 04-035 Warszawa zawierające hasło
stanowiące rozwiązanie krzyżówki oraz
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c) przesłać wraz ze zgłoszeniem odpowiedź na pytanie konkursowe opublikowane w czasopiśmie
„DOZ Magazyn dbam o zdrowie” nr 12 (grudzień) 2021 bezpośrednio pod krzyżówką.
4. Z chwilą przesłania zgłoszenia do Konkursu, wraz z informacjami, o których mowa w pkt 3. osoby
zgłaszające stają się Uczestnikami Konkursu („Uczestnicy”).
5. Wraz ze zgłoszeniem Uczestnik zobowiązany jest podać swoje imię i nazwisko, adres
korespondencyjny, adres e-mail oraz numer telefonu.
6. Zgłoszenia do Konkursu można przesyłać do dnia 31 grudnia 2021 r. O zachowaniu terminu w
przypadku zgłoszeń listowych decyduje data stempla pocztowego.
7. Organizatorowi

przysługuje

prawo

do

odmowy

przyjęcia

zgłoszenia

w

Konkursie,

niespełniającego warunków wskazanych w niniejszym Regulaminie.

III. NAGRODY
1. W Konkursie 3 (trzem) Laureatom przyznane zostaną nagrody w postaci zestawów składających
się z: DOZ PRODUCT Magnez + B6; DOZ PRODUCT Tran na odporność; Enilome
Healthy Beauty kozie mleko – pielęgnacyjny krem do ciała, skóra wrażliwa; Enilome
Healthy Beauty skoncentrowana odżywka do regeneracji paznokci i skórek; Enilome
Healthy Beauty dermonutrivum – krem do rąk i paznokci regenerujący
2. Wartość nagrody nie przekroczy 2.000 zł (dwa tysiące złotych) i w związku z powyższym Laureat,
będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, korzysta ze zwolnienia od
opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 Ustawy z dnia 26 lipca
1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
3. Nagroda nie podlega zamianie na ekwiwalent pieniężny.

IV. WYŁANIANIE LAUREATÓW
1.

Wyłonienie laureatów Konkursu nastąpi w drodze decyzji Komisji konkursowej (dalej „Laureat’)
powoływanej przez Podmiot Obsługujący („Komisja konkursowa”).

2.

Komisja konkursowa składa się z co najmniej 3 ekspertów. Członkowie komisji wybierają
spośród siebie Przewodniczącego Komisji konkursowej („Przewodniczący”).

3.

Komisja konkursowa wybiera spośród prawidłowych zgłoszeń Uczestników 3 (trzy) odpowiedzi
na pytanie konkursowe, których autorom przyznany zostanie status Laureata oraz prawo do
odebrania nagrody. Kryterium wyboru Laureata jest podanie prawidłowego hasła krzyżówki oraz
najbardziej kreatywna w ocenie Komisji konkursowej odpowiedź na pytanie konkursowe.

4.

Posiedzenie Komisji konkursowej odbędzie się w ciągu 14 dni od daty zakończenia
przyjmowania zgłoszeń konkursowych tj. nie później niż dnia 14 stycznia 2022 r.
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V. ZASADY ODBIORU NAGRÓD
1.

Laureat zostanie powiadomiony o przyznaniu nagrody listownie. W przypadku rezygnacji z
nagrody prawo do uzyskania nagrody przechodzi na następnego wskazanego przez Komisję
konkursową Laureata.

2.

Nagrody zostaną wysłane przez Organizatora Laureatom przesyłką pocztową na adres
korespondencyjny podany w zgłoszeniu w ciągu 20 dni od daty wyłonienia Laureatów, tj. nie
później niż 4 lutego 2022 r.

VI. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres Podmiotu
Obsługującego: Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. j., z siedzibą w Warszawie (04-035), przy ul.
Motorowej 1 z dopiskiem „Krzyżówka w „DOZ Magazyn dbam o zdrowie” – reklamacja” w
terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu tj. do dnia 14.01.2022 r. W przypadku składania
reklamacji za pośrednictwem poczty decyduje data stempla pocztowego.
2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, jak również wskazanie przyczyny
reklamacji.
3. Powołana przez Podmiot Obsługujący Komisja Odwoławcza rozpatrywać będzie reklamacje na
podstawie niniejszego Regulaminu.
4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.

Administratorem danych osobowych Uczestników konkursu jest Organizator „Bez Recepty” sp.
z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Kinga C. Gillette 11, 94-406 Łódź (kontakt: e-mail:
magdalena_ruszkowska@bezrecepty.eu).

2.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu, w tym jego prawidłowego
przeprowadzenia i przyznania nagród, a także rozpatrzenia ewentualnych reklamacji i roszczeń,
w związku z dobrowolnym udziałem w Konkursie. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f)
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), którym jest
prawidłowe przeprowadzenie oraz rozliczenie Konkursu. Dane osobowe mogą być także
przetwarzane w celu prowadzenia ewidencji i dokumentacji księgowo-rachunkowej -podstawą
prawną przetwarzania danych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Organizatorze
(art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w związku z brzmieniem przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r.
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o rachunkowości oraz ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.
Dane przetwarzane będą przez okres niezbędny dla realizacji praw wynikających z udziału w
Konkursie (dane Laureata przetwarzane będą przez 6 lat). Dane osobowe przetwarzane w ramach
realizacji Konkursu nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu w tym profilowaniu.
3.

Odbiorcami danych osobowych będą: Podmiot Obsługujący – w celu przeprowadzenia Konkursu
i wyłonienia Laureatów, oraz DOZ S.A., w celu zapewnienia wysyłki nagród. Dane osobowe
mogą być również przekazane organom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów
prawa. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich w tym organizacji
międzynarodowych.

4.

Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa,
przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

5.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.

6.

W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może
zwrócić się do Administratora z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego,
każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.

7.

Zasady Konkursu reguluje niniejszy Regulamin. W sprawach nieuregulowanych niniejszym
Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy.
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