
Regulamin Quizu 
 

I. ORGANIZATOR QUIZU 
 

1. Organizatorem Quizu jest 

zwana dalej Organizatorem. 

2. Zleceniodawcą Quizu jest Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o. z siedzibą w 
Warszawie przy ul. Sokratesa 13D lok. 27, 01-909; zarejestrowana w 
Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w 
Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000 671 
478 NIP 118-214-18-00, dalej Zleceniodawca. 

3. Organizator współdziała przy organizowaniu Quizu z innymi podmiotami, które 
zamierzają wnieść wkład w jego przygotowanie lub realizację. 

 

II. ZASADY QUIZU I WARUNKI UDZIAŁU 
 

1. Niniejszy Quiz stanowi konkurs z dziedziny nauki i przeznaczony jest dla osób 
posiadających prawo wykonywania zawodu lekarza, farmaceuty i techników 
farmaceutycznych (osób fizycznych), mających stałe miejsce zamieszkania na 
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub zwanych dalej Uczestnikami. 

2. Uczestnicy Quizu są konsumentami w rozumieniu prawa. 

3. Uczestnikiem Quizu nie może być pracownik ani osoba współpracująca na 
jakiejkolwiek podstawie prawnej z Organizatorem lub Sponsorem Quizu, a także 
jego najbliżsi, przez co należy rozumieć małżonka, wstępnego, zstępnego, 
rodzeństwo, powinowatych w tej samej linii lub stopniu, osoby pozostające w 
stosunku przysposobienia oraz ich małżonkowie, a także osoby pozostające we 
wspólnym pożyciu. 

4. Przystąpienie do Quizu oznacza pełną akceptację niniejszego regulaminu, 
zwanego dalej Regulaminem. 

5. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Quizu. 
6. Warunkiem uczestnictwa w Quizie jest: 

a) podanie danych osobowych Uczestnika, 
b) posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza, farmaceuty, 

technika farmaceutycznego 
7. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Quizu, w szczególności w 

celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń konkursowych, prawidłowości 
udzielonych odpowiedzi oraz dokonania wyboru zwycięzców, Organizator powołuje 
niniejszym Komisję Konkursową. 

 

III. PRZEBIEG, WYNIKI QUIZU I NAGRODY 
 

1. Quiz trwa od dnia 26.11.2019 r. do dnia 30.04.2020 r. 



2. W ramach Quizu na stronie www.auro-zdrowie.pl zostaną opublikowane 3 
pytania wielokrotnego wyboru wraz z Regulaminem oraz zestaw materiałów 
szkoleniowych. 

3. Zwycięzców Quizu ustala się na podstawie poprawnych odpowiedzi na 3 
pytania quizowe oraz w dalszej kolejności czasu udzielenia przez Uczestników 
poprawnych odpowiedzi na 3 pytania quizowe. 

4. Za błąd uważa się zaznaczenie nieprawidłowej odpowiedzi. 

5. Organizator przewiduje 200 nagród. 

6. Pierwszych 200 Uczestników, którzy udzielą poprawnych odpowiedzi na 
wszystkie 3 pytania quizowe otrzyma nagrodę – nawilżacz powietrza - w 
przypadku uzyskania przez więcej niż jednego uczestnika takiego samego 
wyniku, decyduje wcześniejszy termin ukończenia quizu 

7. Łączna wartość nagród przyznanych jednej osobie nie przekroczy 100 
złotych brutto. Nagrody zwolnione są z opodatkowania. 

8. Organizator poinformuje Uczestników, którzy wygrali nagrody, o ich 
przyznaniu w terminie trzydziestu (30) dni, licząc od dnia zakończenia 
każdego Quizu. Informacja o wygranej zostanie przesłana na adres mailowy 
Uczestnika podany podczas rejestracji w Serwisie. 

9. Nagrody dla zwycięzców Konkursu zostaną przekazane laureatom za 
pośrednictwem przesyłki pocztowej lub kurierskiej. Nagrody zostaną 
dostarczone w terminie do 60 dni roboczych od zakończenia Konkursu. W 
przypadku wystąpienia siły wyższej lub utrudnień w funkcjonowaniu 
operatorów pocztowych, Organizator zastrzega prawo do doręczenia nagród w 
późniejszym terminie. 

10. Uczestnikowi nie przysługuje uprawnienie do przeniesienia swoich praw do 
nagrody na inne osoby. 

11. Za przyznaną nagrodę nie przysługuje ekwiwalent pieniężny lub zamiana na 
inne świadczenie. 

12. Organizator Quizu nie ponosi odpowiedzialności za niemożność 
odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. 

13. Quiz może zostać unieważniony przez Organizatora bez podania przyczyn. 

14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagrody danego etapu przed 
jego rozpoczęciem. 

 
 

IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 
1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w sposób zgodny z 
wymogami określonymi w przepisach prawa, a przede wszystkim rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 
2. Administratorem danych osobowych jest Organizator Konkursu. Uczestnik 
przystępując do Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych 
osobowych na zasadach określonych w polityce prywatności dostępnej na stronie 
www.auro-zdrowie.pl Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w 
celu: 
a) realizacji Konkursu, 
b) doręczenia nagrody, 
c) celów marketingowych, jeśli Uczestnik Konkursu wyrazi dodatkową zgodę na 
przetwarzanie jego danych osobowych w tym celu. 
3. Odbiorcami danych osobowych będą: 
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a) podmioty zajmujące się hostingiem danych, 
b) dostawcy narzędzi służących do analityki i marketingu, 
c) podmioty dostarczające materiały marketingowe tj. firmy kurierskie oraz poczta, 
4. Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i może dokonać 
ich weryfikacji lub poprawienia, a także usunięcia, poprzez skierowanie stosownego 
żądania do Sponsora. Uczestnik ma również prawo ograniczenia przetwarzania 
danych osobowych. Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z 
wymogami prawnymi, wówczas Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu 
nadzorczego. Uczestnik ma także prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania 
danych osobowych. 

 

V. REKLAMACJE 
 

1. Reklamacje ze strony Uczestników Quizu dotyczące jego organizacji i przebiegu 
powinny być składane w formie pisemnej najpóźniej w terminie 14 dni od upływu 
terminu 
przesyłania zgłoszeń na adres Organizatora akcji: QAH sp. z o.o. 
sp. k., ul. Skrzywana 6, 93-588 Łódź. 

2. Reklamacje składane w formie pisemnej powinny zawierać: imię, nazwisko i 
dokładny adres Uczestnika, numer telefonu kontaktowego, jak również dokładny 
opis podstaw reklamacji oraz podpis Uczestnika. 

3. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania. Decyzja 
jest ostateczna. 

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Regulamin Quizu dostępny jest na stronie internetowej www.auro-zdrowie.pl 
oraz w siedzibie Organizatora. 
2. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Quizie w przypadku 
naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu. Organizator 
zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy nagrodzony Uczestnik spełnia warunki 
określone w Regulaminie Quizu. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia 
określonych oświadczeń, podania 

określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów. Niespełnienie 
warunków Quizu lub odmowa spełnienia powyższych żądań powoduje 
wykluczenie danego Uczestnika z Quizu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa 
do nagrody i jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku do Organizatora 
związanych z Quizem. 

3. Ewentualne spory, które mogą wyniknąć w trakcie i po Quizie, rozstrzygane będą 
w sądzie powszechnym właściwym dla siedziby Organizatora. 

4. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, do 
przerwania lub zawieszenia Quizu. W takim przypadku Organizator opublikuje 
informację ze stosownym wyprzedzeniem na stronie www.auro-zdrowie.pl. 

5. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany zasad Quizu i treści niniejszego 
Regulaminu bez podania przyczyny, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków 
udziału w Quizie i nie będzie naruszało podstawowej koncepcji Quizu. 
6. W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 

7. Niniejszy Quiz nie jest grą losową w rozumieniu ustawy o grach hazardowych z 
dnia 19 listopada 2009 roku. 
Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.11.2019 r. 

http://www.auro-zdrowie.pl/
http://www.auro-zdrowie.pl/

