REGULAMIN KONKURSU „Wielkanoc z Dr Gerard”
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Wielkanoc z Dr Gerard” .
2. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa, czas trwania Konkursu, zasady przyznawania nagród,
zasady ogłaszania wyników Konkursu, sposób informowania o Konkursie i jego warunkach, sposób składania
reklamacji związanych z Konkursem. Regulamin określa również sposób postępowania z danymi osobowymi przez
administratora.
3. Organizatorem Konkursu jest Atomclick sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Pory 78, 02-757 Warszawa,
zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy Wydział XIII
Gospodarczy KRS pod numerem 0000386616, kapitał zakładowy 61 000 złotych, NIP: 521-3604026, REGON:
142941474.
4. Fundatorem nagród jest DR GERARD sp. z o.o. z siedzibą w Międzyrzecu Podlaskim przy ul. Radzyńskiej 9, 21-560
Międzyrzec Podlaski, wpisana jest do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód
w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:
0000474611, NIP 5252562697, REGON 14684378, o kapitale zakładowym w wysokości 90 850 000 zł.
5. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, za pośrednictwem strony internetowej www.drgerard.eu.
6. Konkurs rozpoczyna się w dniu 15.04.2019 i kończy w dniu 19.04.2019.
7. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani też
tworzony we współpracy z serwisem Facebook®. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z
Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora serwisu
Facebook®. Organizator zwalnia w całości serwis Facebook od jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Uczestników
wynikającej z Konkursu.
II. DEFINICJE
Użyte w Regulaminie sformułowania mają następujące znaczenie, niezależnie od liczby pojedynczej lub mnogiej, w
której są użyte:
a) Strona Konkursowa – strona internetowa Dr Gerard , za pośrednictwem której przeprowadzony zostanie
konkurs, znajdująca się pod adresem / / https://www.drgerard.eu
b) Fanpage – strona Dr Gerard na portalu internetowym Facebook, za pośrednictwem którego przeprowadzona
zostanie promocja konkursu, znajdująca się pod adresem https://www.facebook.com/drGerardPL/
c) Konkurs – niniejszy konkurs ogłoszony przez Organizatora, w którym zgodnie z zasadami określonymi w
Regulaminie spośród Uczestników Komisja Konkursowa dokona wyboru Zwycięzców.
d) Zadanie konkursowe – zadanie, które powinien wykonać Uczestnik, aby wziąć udział w konkursie polegające
na dokonaniu łącznie następujących czynności: wejść na Stronę Konkursową, na której pojawi się zagadka
dotycząca różnych miejsc w Polsce, następnie kliknąć w punkt na mapie Polski, który jest rozwiązaniem zagadki
umieszczonej na Stronie Konkursowej, i odpowiedzieć na pytanie dodatkowe
e) Okres Trwania Konkursu – od dnia rozpoczęcia Konkursu - 15.04.2019 do 19.04.2019.
f) Dzień Trwania Konkursu - 1 dzień – od godziny 13.00 dnia 15.04.2019 do godziny 13.00 dnia 16.04.2019,
2dzień – od godziny 13.00 dnia 16.04.2019 do godziny 13.00 dnia 17.04.2019,
3 dzień – od godziny 13.00 dnia 17.04.2019 do godziny 13.00 dnia 18.04.2019,
4 dzień – od godziny 13.00 dnia 18.04.2019 do godziny 13.00 dnia 19.04.2019,
5 dzień - od godziny 13.00 dnia19.04.2019 do godziny 13.00 dnia 20.04.2019,
g) Komisja Konkursowa – komisja składająca się z przedstawicieli Organizatora i Fundatora, która wyłoni
Zwycięzców.
h) Uczestnik – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która wzięła udział w
Konkursie poprzez prawidłowe wykonanie czynności określonych w Regulaminie, w tym wykonała Zadanie
konkursowe.
i)
Zwycięzcy – Uczestnicy wskazani przez Komisję Konkursową, uprawnieni do otrzymania Nagród.
j)
Nagrody – przewidziane w Konkursie nagrody, przy czym jeden Zwycięzca może otrzymać jedną Nagrodę.
k) Regulamin – niniejszy Regulamin Konkursu.
l)
Dane Osobowe – dane osobowe w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 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 95/46/WE - Dz. U.UE.
L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 (dalej: „RODO”) tj. informacje dotyczące Uczestnika: imię i nazwisko, adres e-mail,
adres korespondencyjny, numer telefonu, przetwarzane przez DR GERARD spółka z o.o. z siedzibą w
Międzyrzecu Podlaskim przy ul. Radzyńskiej 9. Kod pocztowy 21-560 Międzyrzec Podlaski, wyłącznie do celów
wskazanych w Regulaminie.
III. ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE

1. W Konkursie może wziąć udział osoba, która posiada adres korespondencyjny na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, na który zostanie wysłana nagroda w przypadku jej wygrania. Nagrody nie będą wysyłane poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Aby wziąć udział w Konkursie należy:
a) w terminie od dnia 15 kwietnia 2019 do dnia 19 kwietnia 2019 do godz. 23:59 wejść na Stronę Konkursową, na
której pojawi się zagadka dotycząca różnych miejsc w Polsce, następnie kliknąć w punkt na mapie Polski, który
jest rozwiązaniem zagadki umieszczonej na Stronie Konkursowej. Po rozwiązaniu zagadki wypełnić formularz
Uczestnika z danymi osobowymi (imię i nazwisko, mail) i odpowiedzieć na pytanie dodatkowe, przy czym
rozwiązanie pytania dodatkowego nie może zawierać więcej niż 1000 znaków łącznie ze znakami
przestankowymi,
b) przed wypełnieniem formularza Uczestnika złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem Konkursu
poprzez kliknięcie odpowiedniego checkboxa,
c) złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawartym w niniejszym Regulaminie
poprzez kliknięcie odpowiedniego checkboxa.
3. Na każdy Dzień Trwania Konkursu, przypada inna zagadka umieszczana przez Organizatora na Stronie Konkursowej.
4. Na każdy Dzień Trwania Konkursu, przypada inne pytanie dodatkowe (poniżej lista pytań dodatkowych):
a) dzień pierwszy (15.04.2019): Co zrobisz z koszem wypełnionym ciastkami Dr Gerard jeśli go wygrasz ?
b) dzień drugi (16.04.2019): Kurczaczek, króliczek, a może baranek – które zwierzątko jest dla Ciebie symbolem
Wielkanocy i dlaczego ?
c) dzień trzeci (17.04.2019): Jaki jest Twój sposób na zdobienie pisanek ?
d) dzień czwarty (18.04.2019): Które z ciasteczek Dr Gerard są najlepsze do dzielenia się przy Wielkanocnym
stole i dlaczego ?
e) dzień piąty (19.04.2019): Za co najbardziej lubisz Wielkanoc ?
5. Przed przystąpieniem do Konkursu uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem. Przystąpienie do
Konkursu poprzez wykonanie czynności, o których mowa w pkt. III. ust. 2, oznacza, że uczestnik zapoznał się z
Regulaminem.
6. Udział w Konkursie jest dobrowolny.
7. Rozwiązanie pytania dodatkowego nie może zawierać treści obraźliwych, ani pogardliwych wobec jakichkolwiek
innych osób czy podmiotów, treści niestosownych, promujących zachowania, światopogląd i sformułowania
powszechnie uznawane za naganne, ani nie mogą zawierać danych osób trzecich, ani nie mogą zawierać treści
zabronionych przepisami prawa. Prace powinny być poprawne językowo i stylistycznie i nie mogą zawierać konotacji
o charakterze religijnym, politycznym lub innych wrażliwych społecznie znaczeniach, ani też nie mogą naruszać
jakichkolwiek praw innych osób czy podmiotów.

IV. NAGRODY W KONKURSIE
1. W Konkursie przewidziane są następujące Nagrody, w ilości 10 sztuk:
a)
wiklinowy kosz ze słodyczami marki Dr Gerard:

1 x Pałeczki Kremowe Morelowo Śmietankowe 200g

1 x Kremisie Mleczna Czekolada 175g

1 x Mafijne Lemon 216g

1 x Pasja Mocca 170g

1 x Pasja Smak Pomarańczy 170g

1 x Rogaliki Pudrowane 105g

1 x Pryncypałki 128g

1 x Aloha 160g

1 x Listki Kruche Maślany Smak 165g

1 x Maltikeks Milk Chocolate 75g

1 x Maltikeks Chocolate 75g

3 x Pryncytorcik 28,5g

3 x Torcik Czekoladowo-Zbożowy 33g
b) Przepiśnik (przez »przepiśnik« należy rozumieć ozdobne, drewniane pudełko o wymiarach [Wymiary zewnętrzne:
Szerokość: 17,5 cm; Głębokość: 13,5 cm; Wysokość: 11,5. Wymiary Wewnętrzne: Szerokość: 15,5 cm; Głębokość:
11,5 cm; Wysokość: 11 cm], służące do przechowywania przepisów kulinarnych),)
c) magnesów na lodówkę (przelicznik wag, wymiary: Szerokość 14,8 cm Wysokość: 19,8 cm )
2. Wartość nagrody to 150 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych 00/100 ) brutto wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w
wysokości 17 złotych, z przeznaczeniem na zapłatę zryczałtowanego podatku od nagród w Konkursie.
3. Organizator odprowadza stosowny podatek od Nagród w Konkursie.
4. Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent rzeczowy, ani pieniężny.

V. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
1. Nagrody przyznaje Komisja Konkursowa.
2. Nagrody są przyznawane w ilości 2 (słownie: dwóch) na każdy Dzień Trwania Konkursu.
3. Nagrody otrzyma 10 Uczestników, których rozwiązania Zadania konkursowego zostaną przez Komisję Konkursową
uznane za najciekawsze spośród wszystkich ocenianych, w taki sposób, że Organizator wybierze po 2 Uczestników
uprawnionych do otrzymania Nagrody każdego dnia w Okresie Trwania Konkursu, spośród Zgłoszeń dokonanych w
tym dniu.
4. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne, co nie wyłącza prawa Uczestnika do złożenia reklamacji na zasadach
określonych w pkt X Regulaminu.
VI. SPOSÓB I TERMIN OGŁASZANIA WYNIKÓW
1. Informacja o wyborze Zwycięzców zostanie opublikowana na Stronie Konkursowej w zakładce „ Konkurs” w dniu
29.04.2019 r. do godziny 17:00.
2. Organizator w terminie 3 dni od dnia wyłonienia Laureatów powiadomi Zwycięzców o wygranej za pośrednictwem
wiadomości e-mail na adres podany przez Zwycięzcę w formularzu Uczestnika. Zwycięzcy zobowiązani są w terminie
najpóźniej w terminie 72 godzin od chwili wysłania wiadomości e-mail od Organizatora o wygranej w Konkursie,
odpowiedzieć na wiadomość podając swoje dane adresowe tj: imię i nazwisko, adres (ulica, numer mieszkania,
numer domu, kod pocztowy, miejscowość), oraz zgodę na przetwarzanie podanych w formularzu Laureata danych
osobowych na potrzeby wydania Nagrody oraz umieszczenia danych na liście zwycięzców i przesłać na adres:
konkurs@atomclick.pl w celu odebrania Nagród.
VII. WYDANIE NAGRÓD
1. Nagrody przyznane w Konkursie zostaną wydane przez Organizatora i wysłane Zwycięzcom poprzez firmę kurierską
po spełnieniu wszystkich obowiązków regulaminowych.
2. Adres do wysyłki Nagród wskazany przez Zwycięzców musi być adresem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
(nagrody nie będą wysyłane poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej).
3. Nagrody zostaną wysłane w terminie do 15.05.2019 r.
4. Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami prawa.
5. Uprasza się Zwycięzców o wypełnienie załączonego do przesyłki oświadczenia o odbiorze nagród.
6. Organizator ponosi koszty wysyłki Nagród przyznanych w Konkursie.
7. Zwycięzcy mogą w terminie 3 dni od daty otrzymania informacji o Nagrodach złożyć oświadczenie o odmowie
przyjęcia Nagród. Oświadczenie należy przesłać w wiadomości email wysłanej na adres: konkurs@atomclick.pl.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe wydanie Nagród wynikające z błędnego podania przez
Zwycięzców adresu do wysyłki Nagrody.

VIII. DANE OSOBOWE
1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych i jak się możesz z nami
skontaktować?
Administratorem Twoich danych osobowych, które podajesz w związku z udziałem w konkursie i ewentualnym
dostarczeniem nagrody jest Dr Gerard sp. z o.o. z siedzibą w Międzyrzecu Podlaskim, przy ul. Radzyńskiej 9, 21-560
Międzyrzec Podlaski („Dr Gerard”). Możesz skontaktować się z nami poprzez następujący e-mail: RODO@drgerard.eu
lub listownie na adres wskazany w niniejszym punkcie.
2. W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w następujących celach:
a) w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu, a także doręczenia Nagrody (o ile okażesz się Zwycięzcą) –
podstawą prawną przetwarzania będzie nasz prawnie uzasadniony interes polegający na przeprowadzeniu i
rozstrzygnięciu konkursu (art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 („RODO”));
b) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych
będzie nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości ustalania i dochodzenia przez nas roszczeń
(należności) lub obrony przed takimi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
3. Komu i do jakich państw przekazujemy Twoje dane osobowe?
Do Twoich danych dostęp będą miały, poza pracownikami Dr Gerard, osoby i podmioty zapewniające działanie,
utrzymanie i serwis systemów i rozwiązań IT stosowanych przez Dr Gerard, a także agencje marketingowe
zaangażowane w organizację konkursu - Organizator. Dane osobowe zostaną przekazane firmie kurierskiej w celu

wydania Nagrody. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru
Gospodarczego.
4. Przez jaki okres przechowujemy Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe będą przez nas wykorzystywane do momentu zakończenia Konkursu lub jeżeli zostaniesz
Zwycięzcą, do końca okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń majątkowych. Jeżeli złożyłeś reklamację Twoje dane
osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny dla zakończenia postępowania reklamacyjnego a potem przez czas
przedawnienia roszczeń. Twoje dane, o ile wydana została Ci Nagroda będą przechowywane przez okres 5 lat od
zakończenia roku w którym otrzymałeś Nagrodę w celach podatkowych.
W przypadku podniesienia roszczeń w stosunku do Dr Gerard lub przez Dr Gerard w związku z konkursem, Twoje dane
będą przechowywane nie dłużej niż będzie to potrzebne w związku z właściwymi postępowaniami dotyczącymi takich
roszczeń.
5. Jakie prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych Ci przysługują?
W związku z tym, że Dr Gerard przetwarza Twoje dane osobowe, przysługuje Ci szereg praw, o których mowa poniżej.
W celu skorzystania z tych praw lub uzyskania dodatkowych informacji w tym zakresie zachęcamy do kontaktu z nami
(dane kontaktowe w punkcie 1 powyżej).
Jeżeli zwrócisz się do Dr Gerard z żądaniem skorzystania ze Swoich praw, w przypadku uzasadnionych wątpliwości co
do Twojej tożsamości, Dr Gerard może zażądać dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia Twojej
tożsamości.
Informacja o prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
Masz prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych
osobowych.
Informacja o prawie dostępu do danych
Masz prawo do żądania dostępu do Twoich danych osobowych, w tym w szczególności informacji o tym czy Dr Gerard
przetwarza Twoje dane osobowe oraz o zakresie danych posiadanych przez Dr Gerard, celach przetwarzania danych
czy kategoriach odbiorców Twoich danych.
Informacja o prawie do żądania sprostowania danych
Masz prawo żądania niezwłocznego sprostowania danych lub uzupełnienia danych niekompletnych.
Informacja o prawie żądania usunięcia danych
Masz prawo żądania niezwłocznego usunięcia dotyczących Ciebie danych.
Informacja o prawie żądania ograniczenia przetwarzania danych
Masz prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych.
Informacja o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego
Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli sądzisz, że przetwarzanie danych
osobowych dotyczących Ciebie narusza postanowienia RODO.
6. Czy podanie danych osobowych jest dobrowolne?
Podanie danych jest wymagane przez Dr Gerard, abyś mógł uczestniczyć w konkursie. Niepodanie danych będzie
skutkowało niemożliwością uczestnictwa w konkursie.
7. Czy będziesz podlegał zautomatyzowanemu przetwarzaniu?
Nie będziemy podejmować decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym
profilowaniu, które wywoływałoby wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób znacząco na Ciebie wpływało.
IX. PRAWA AUTORSKIE
1.

Przesłanie Organizatorowi przez Uczestnika odpowiedzi, zgodnie z postanowieniami pkt III ust. 2 lit b Regulaminu,
jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oświadczenia, zgodnie z którym Uczestnik:
a.
potwierdza, że jest wyłącznym autorem odpowiedzi, posiada wszelkie majątkowe i osobiste prawa
autorskie do odpowiedzi, osobiście i samodzielnie zarządza własnymi prawami autorskimi, nikt inny nie
jest upoważniony do reprezentowania jego praw w tym zakresie oraz, że jego prawa do odpowiedzi nie są
w żaden sposób ograniczone ani obciążone, że żadne osoby trzecie nie wystąpią w stosunku do
Organizatora z żadnymi roszczeniami ani żądaniami z tytułu udzielonej licencji lub z tytułu wykonywania
przez Organizatora przekazanych przez Uczestnika uprawnień lub naruszenia innych praw osób trzecich;

potwierdza, że na każde żądanie Organizatora przedstawi, w ciągu 3 (trzech) dni od otrzymania takiego
żądania za pośrednictwem wiadomości e-mail lub poczty, odpowiednie dokumenty potwierdzające stan
prawny, o którym mowa w niniejszym ustępie.
Z chwilą dokonania Zgłoszenia, Uczestnik udziela Organizatorowi nieograniczonej czasowo i terytorialnie oraz
nieodpłatnej licencji niewyłącznej do korzystania z autorskich praw majątkowych do odpowiedzi na następującym
polu eksploatacji: korzystanie w celu podsumowania Konkursu poprzez zapisywanie i odtwarzanie w pamięci
wszelkich komputerów lub sieci komputerowych (w tym w szczególności przy wykorzystaniu w sieci Internet lub
baz danych)
Uczestnik upoważnia Organizatora do wykonywania praw zależnych do odpowiedzi, w zakresie uzasadnionym
wykorzystywaniem odpowiedzi na powyższym polu eksploatacji, w tym do dokonywania modyfikacji, łączenia z
innymi utworami, przekazywania innym podmiotom w celu modyfikacji, a także do upoważnienia innej osoby do
wykonywania powyższych praw.
Uczestnik upoważnia Organizatora do wykonywania osobistych praw autorskich do odpowiedzi oraz zobowiązuje
się do niewykonywania wobec odpowiedzi osobistych praw autorskich, a także upoważnia Organizatora do
upoważnienia innej osoby do wykonywania powyższych praw.
Organizator zastrzega sobie prawo żądania od każdego z Laureatów zawarcia pisemnej umowy z Organizatorem
przenoszącej autorskie prawa majątkowe do odpowiedzi na polach eksploatacji, o których mowa powyżej, z
prawem do wykonywania praw zależnych do odpowiedzi.
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X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy Regulamin jest dostępny w przez cały okres trwania Konkursu na Fanpage’u oraz Stronie Konkursowej.
Regulamin Konkursu jest ponadto dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora.
2. We wszystkich sprawach i pytaniach na temat Konkursu prosimy o kontakt pod adresem: konkurs@atomclick.pl
XI. REKLAMACJE
1. Uczestnik może wnieść reklamacje co do przebiegu Konkursu przesyłając ją Organizatorowi listownie na adres
Agencja Reklamowa Atomclick ul. Marconich 11/10 02-954 Warszawa lub elektronicznie na adres poczty email
konkurs@atomclick.pl
2. Organizator rozpatrzy reklamacje w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania, a o wyniku rozpatrzenia reklamacji
zawiadomi Uczestnika zgłaszającego reklamację w sposób odpowiadający sposobowi wniesienia reklamacji przez
Uczestnika.

