
REGULAMIN KONKURSU „WIELKANOCNY KONKURS MEDIPE 2022 PL” 

 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorami Konkursu są: 

MEDPERSO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością PL sp.k. ul. Racławicka 15-19, 53-149 

Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 

Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 

pod numerem KRS: 0000685051 

MEDPERSO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. ul. Racławicka 15-19, 53-149 

Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 

Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem KRS: 0000832801 

oraz 

MEDIPE WORK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. ul. Strzegomska 236 A, 54-432 

Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 

Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 

pod numerem KRS: 0000892432 

2. Definicje:  

- Organizator konkursu (dalej również jako Organizator) – Spółki wymienione w komparycji. 

- Uczestnik konkursu (dalej również jako Uczestnik)–  osoba fizyczna biorąca udział w konkursie, która 

jest związana umową zlecenia z Organizatorem konkursu lub podmiotem powiązanym z nim osobowo 

lub kapitałowo. 

- Fotografia – przedmiot konkursu, czyli fotografia zrobiona przez Uczestnika.  

- Upominek – zestaw przedmiotów, które otrzyma każdy Uczestnik po spełnieniu warunków Konkursu. 

- Zwycięzca – Uczestnik konkursu wylosowany przez komisję do otrzymania Nagrody. 

- Nagroda – główna nagroda, określona w regulaminie. 

3. Rozpoczęcie konkursu nastąpi w dniu 1.04.2022 r. 

Konkurs będzie trwał do 25.04.2022 r., natomiast ogłoszenie wyników, nastąpi w dniu 28.04.2022 r.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zakończenia konkursu bez podania powodu, 

jednakże w przypadku wcześniejszego zakończenia poinformuje o tym Uczestników. 

5. Uczestnicy konkursu mogą przesyłać Fotografie do dnia 25.04.2022 r. Wymagania jakim powinna 

odpowiadać Fotografia określone zostały w §2 pkt 2. 

6. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 19 listopada 2009 

r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 2094 ze zm.) i nie podlega regułom zawartym w w/w 

Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy. 



 

§2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1.  Uczestnikami Konkursu mogą być osoby, które współpracują z Organizatorem lub podmiotem 

powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo na podstawie umowy zlecenia i w ramach tej umowy 

świadczą usługi przy opiece osób starszych oraz usługi informacyjno-rekrutacyjne.  

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków: 

a) zrobienie przez Uczestnika konkursu Fotografii związanej z przygotowaniami do śniadania 

Wielkanocnego, ukazująca tradycje i obchody Świąt Wielkanocnych i przesłanie jej do firmy Medipe 

na: 

-  adres mailowy rekrutacja@medipe.com  z podaniem imienia i nazwiska do dnia 25.04.2022 r. 

lub 

- poprzez aplikację Whatsapp na numer +48 600 020 315 z podaniem imienia i nazwiska do dnia 

25.04.2022 r. 

lub 

- pod postem wielkanocnym, na stronie Facebooka Medipe pod adresem: 

https://www.facebook.com/MedipeOpieka, do dnia 25.04.2022 r. 

b) Udzielenie pisemnej lub ustnej licencji niewyłącznej określonej w §5 niniejszego regulaminu na 

korzystanie z Fotografii.  

c) Fotografia konkursowa musi być autorstwa Uczestnika. Jednocześnie Uczestnik przesyłając 

Organizatorowi Fotografię potwierdza, że wykonał ją osobiście. 

3. Fotografie, które nie spełniają powyższych wymogów nie będą brały udziału w konkursie. 

4. Uczestnik przesyłając Organizatorowi zrobioną przez siebie Fotografię wyraża jednocześnie zgodę 

na udział w konkursie oraz udziela zgody na przetwarzanie wizerunku na zasadach określonych w 

niniejszym Regulaminie oraz zgodnie z RODO.  

§3 ZASADY KONKURSU I NAGRODY 

1. Przedmiotem konkursu jest zrobiona przez Uczestnika Fotografia związana z przygotowaniami do 

śniadania Wielkanocnego, ukazująca tradycje i obchody Świąt Wielkanocnych. 

2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na Fanpage’u: 

https://www.facebook.com/MedipeOpieka/ 

3. Każdy Uczestnik, który prześle z terminie Fotografię konkursową oraz spełni warunki Konkursu 

otrzyma upominek w postaci zestawu gadżetów firmowych. 

4. Upominki wymienione w punkcie powyżej doręczone zostaną poprzez przewoźnika lub operatora 

pocztowego na wskazany przez Uczestnika adres, wskazany w Umowie, o której mowa w  §2 pkt 1. 

5. Upominek może zostać wysłany po zakończonym zleceniu.  

6. Z chwilą wydania upominku przewoźnikowi lub operatorowi pocztowemu Organizator nie ponosi 

odpowiedzialności za zgubienie lub uszkodzenie nagrody.  
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7. Wyboru najbardziej interesujących Fotografii dokona 3 osobowa Komisja składającą się z 

pracowników Organizatora. 

8. Nagrodami w Konkursie są 3 karty podarunkowe o wartości 200 zł (słownie: dwieście złotych) każda, 

do wykorzystania w sklepach sieci Biedronka. 

9. Jeden Uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę. 

10. Nagrody za przesłanie najbardziej interesującej Fotografii przedstawiciele Organizatora wręczą 

Zwycięzcom osobiście w terminie 90 od dnia rozstrzygnięcia Konkursu, po uprzednim ustaleniu 

szczegółów ze Zwycięzcą.  

11. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji 

rozstrzyga Organizator. 

12. Zdobywca Nagrody zostanie powiadomiony o wygranej telefonicznie lub pocztą elektroniczną w 

przeciągu 7 dni od zakończenia Konkursu, na wskazany przez niego adres e-mail lub numer telefonu. 

13. Nagrody nie podlegają wymianie na środki pieniężne i nie mogą być przedmiotem roszczenia 

Zwycięzcy Konkursu względem Organizatora. 

14. Zwycięzca konkursu otrzyma również dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% nagrody 

rzeczowej określonej w pkt. 4, która zostanie zatrzymana na pokrycie zryczałtowanego podatku 

dochodowego od osób fizycznych od nagrody otrzymanej w Konkursie (ubruttowienie Nagrody). 

 

§5 UDZIELENIE LICENCJI 

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest udzielenie przez Uczestnika Organizatorowi Konkursu 

nieodpłatnej licencji niewyłącznej do wszystkich przesłanych przez Uczestnika Fotografii. 

2. Organizator jest uprawniony do udzielania sublicencji dalszym podmiotom bez uzyskania uprzedniej 

zgody Licencjodawcy. 

3. Licencja niewyłączna obejmuje korzystanie z Fotografii  przez Organizatora oraz podmiotów 

powiązanych z Organizatorem osobowo lub kapitałowo poprzez udostępnianie go na stronie 

internetowej, mediach społecznościowych oraz do celów rekrutacji.  

4. Niewyłączna licencja udzielana jest przez Uczestnika na okres 5 lat. 

5. Umowa licencyjna może zostać zawarta w formie tekstowej lub w formie ustnej. 

§6 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. 

2. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art 6 ust. 1 lit. b oraz f 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 (RODO) w zakresie prawnie uzasadnionego interesu administratora w 

celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu oraz w celach związanych ze sprawozdawczością 

finansową związaną z konkursem oraz w celu rekrutacji, zamieszczenia Fotografii, imienia i 



miejscowości zamieszkania Uczestnika na liście zwycięzców Konkursu, która zostanie opublikowana na 

Fanpage’u 

https://www.facebook.com/MedipeOpieka/  

a także w celu marketingu bezpośredniego. Odbiorcami danych Uczestników mogą być podmioty  

przetwarzające dane osobowe w imieniu Organizatora, o ile jest to niezbędne w celu świadczenia na 

jej rzecz usług i wyłącznie w odpowiadającym temu celowi zakresie. W szczególności odbiorcą danych 

może być Facebook Inc. Dane osobowe posiadane przez nas przetwarzane będą przez okres:  

a) w przypadku przetwarzania danych dla realizacji naszych uzasadnionych interesów – do czasu 

istnienia tego uzasadnionego interesu;  

b) przez okres konieczny dla zabezpieczenia ew. roszczeń.  

 

3. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych, żądania ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu względem ich 

przetwarzania oraz prawo do przeniesienia danych. Uczestnikowi przysługuje także prawo do 

wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W przypadku 

wątpliwości dotyczących praw związanych z prywatnością, Uczestnik może skontaktować się z 

Organizatorem dowolnym środkiem komunikacji. 

 

§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na 

pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów 

poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody. Zmieniony Regulamin 

obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie:  

 

www.medipe.pl  
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