
REGULAMIN KONKURSU „Żyj i Trwaj”
Z OKAZJI 10 URODZIN GŁOSU PACJENTA ONKOLOGICZNEGO

§ 1
Definicje

1. Konkurs – konkurs „Żyj i trwaj”  z okazji 10 urodzin Głosu Pacjenta Onkologicznego,
którego zasady reguluje niniejszy Regulamin.

2. Organizator – Fundacja Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych, ul. Miedziana 3A,
lok. 3, 00-814 Warszawa

3. Profil  –  profil  Organizatora  na  portalu  Facebook,  dostępny  pod  adresem:
https://www.facebook.com/KoalicjaPacjentow

4. Uczestnik –  osoba fizyczna posiadająca adres mail, biorąca udział  w Konkursie,  o
której mowa w § 3 Regulaminu Konkursu.

5. Praca  Konkursowa –  zadanie  Uczestnika,  o  którym  mowa  w  §  4  Regulaminu
Konkursu.

6. Komisja  Konkursowa –  komisja  składająca  się  przedstawicieli  Organizatora,
oceniająca przesłane przez Uczestników Prace Konkursowe.

7. Laureat – Uczestnik, którego Praca Konkursowa została oceniona pozytywnie przez
Komisję Konkursową.

8. Nagroda – nagroda przekazana Laureatowi, o określonej wartości pieniężnej.

§ 2
Informacje ogólne

1. Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej za pośrednictwem portalu
Facebook na Profilu pod adresem:  https://www.facebook.com/KoalicjaPacjentow oraz
na portalu www.glospacjenta.pl

2. Prawidłowe przeprowadzenie Konkursu jest nadzorowane przez Komisję Konkursową. 
3. Konkurs odbywa się z zachowaniem zasad dotyczących ochrony danych osobowych

określonych  w  szczególności  w  Rozporządzeniu  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 (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej jako: „RODO”).

4. Konkurs  nie  jest  grą  losową,  loterią  fantową,  zakładem  wzajemnym,  loterią
promocyjną,  których wynik  zależy  od przypadku,  ani  żadną inną formą gry losowej
przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 2009
Nr 201, poz. 1540 ze zm.).

5. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany
z podmiotami będącymi właścicielami portalu Facebook. Portal Facebook nie ponosi
odpowiedzialności za Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze i reklamacje związane z
Konkursem  powinny  być  kierowane  do  Organizatora,  a  w  żadnym  wypadku  do
właściciela  czy  administratora  portalu  Facebook.  Powyższe  zwolnienie  z
odpowiedzialności  nie  wpływa na odpowiedzialność  Organizatora  wobec  uczestnika
Konkursu w związku z jego udziałem w Konkursie.
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§ 3
Uczestnicy

1. W  Konkursie  może  wziąć  udział  każda  osoba  fizyczna  zamieszkała  na  terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, która ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do
czynności prawnych. 

2. W  Konkursie  można  brać  udział  wyłącznie  osobiście,  tj.  niedopuszczalne  jest
dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich. 

3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz innych podmiotów
biorących  bezpośredni  udział  w  przygotowaniu  i  prowadzeniu  Konkursu,  a także
członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej
wymienionych osób.

4. Przed  przystąpieniem  do  udziału  w  Konkursie  wymagane  jest  zapoznanie  się
i akceptacja postanowień Regulaminu.

5. Zasady  przetwarzania  danych  osobowych  Uczestników  w  ramach  Konkursu  oraz
katalog uprawnień związanych z przetwarzaniem danych osobowych opisany został
w § 7 Regulaminu.

§ 4
Zasady Konkursu

1. Konkurs  jest  przeprowadzany  za  pośrednictwem  portalu  Facebook  w  postach
konkursowym na Profilu pod adresem: https://www.facebook.com/KoalicjaPacjentow oraz
na portalu www.glospacjenta.pl

2. Zadaniem  Uczestnika  jest  sporządzenie  Pracy  Konkursowej  i  przesłanie  jej  drogą
mailową na adres: rzecznik@pkopo.pl do dnia 15 października 2021.

3. Praca Konkursowa polega na opisaniu swojej historii choroby i wychodzenia z niej.
4. Praca Konkursowa, o której mowa w ust. 3 powyżej, może zostać rozbudowana przez

Uczestnika o dodanie zdjęcia lub filmu związanego z tematyką Konkursu.
5. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone jedynie Prace Konkursowe: 

1) związane z tematyką Konkursu;
2) spełniające warunki, o których mowa w powyżej;
3) niezawierające  wizerunków  osób  trzecich,  znaków  towarowych,  przekazów

reklamowych  i  promocyjnych  podmiotów  trzecich  innych  niż  Organizator,
w szczególności podmiotów konkurencyjnych;

4) niezawierające  treści  naruszających  prawo  lub  niezgodnych  z  dobrymi
obyczajami, w szczególności nienaruszające praw osób trzecich, nienawołujące
do  przemocy  lub  nietolerancji,  niezawierające  wulgaryzmów  ani  treści
reklamowych podmiotów trzecich innych niż Organizator.

6. Uczestnicy mogą przesyłać Prace Konkursowe od dnia 15.10.2021 r.
7. Każdy Uczestnik może zostać nagrodzony tylko raz i otrzymać tylko jedną Nagrodę,

nawet jeżeli zgłosił w Konkursie kilka Prac Konkursowych.
8. Komisja  Konkursowa  dokona  oceny  Prac  Konkursowych,  uwzględniając

w szczególności ich oryginalność, wartość edukacyjną dla innych pacjentów. Komisja
Konkursowa  wyłoni  3  zwycięskie  Prace  Konkursowe,  które  zostaną  nagrodzone
równorzędnymi Nagrodami. Komisja Konkursowa dokona wyboru w terminie tygodnia
od  dnia  upływu terminu przesyłania  Prac  Konkursowych,  o  którym mowa w ust.  6
powyżej. 

2

mailto:rzecznik@pkopo.pl
https://www.facebook.com/KoalicjaPacjentow


9. Po wyłonieniu Laureatów przez Komisję Konkursową, informacja o wynikach konkursu
zostanie  przekazana  Laureatom  w  wiadomości  prywatnej  poprzez  mail,  z  którego
zostanie wysłana praca konkursowa.

10. Niezwłocznie, tj. w terminie do 3 dni po otrzymaniu informacji, o której mowa w ust. 9
powyżej,  Laureat  jest  zobowiązany  do  przekazania  PKPO,  za  pośrednictwem
wiadomości mail, danych niezbędnych do wydania Nagrody Laureatowi, zgodnie z § 5
ust. 4 Regulaminu. 

11. Nagrody  zostaną  wydane  Laureatom w terminie  do  30  dni  od dnia  otrzymania  od
danego Laureata jego danych niezbędnych do wydania Nagrody, zgodnie z § 4 ust. 6
oraz § 5 ust. 4 i 6 Regulaminu.

§ 5
Nagroda

1. Nagrodami w Konkursie są: za Pracę Konkursową, wyłonioną przez Komisję 3 
równorzędne nagrody pieniężne, każda o wartości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące 
złotych).

2. Organizator  jest  podmiotem  wydającym  Nagrody.  Organizator  jako  płatnik
zryczałtowanego  podatku  dochodowego  od  osób  fizycznych,  przed  wydaniem
zwycięzcy Nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego
zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej.

3. Laureaci zobowiązani są przesłać, za pośrednictwem wiadomości mail, zgodnie z § 4
ust. 6 Regulaminu, informacje niezbędne w celu wydania Nagrody przez Organizatora,
tj. imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego.

4. Niezachowanie terminu wskazanego w ust.  4 powyżej  lub podanie nieprawidłowych
danych, o których mowa w ust. 4 powyżej, skutkuje utratą prawa do Nagrody. 

5. Wydanie Nagrody ma formę przesłania Laureatowi przez Organizatora, na wskazany w
umowie o darowiznę rachunek bankowy. 

§ 6
Prawa i obowiązki Organizatora

1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie
Uczestników,  których działania (w tym zgłoszone Prace Konkursowe)  sprzeczne są
z dobrymi  obyczajami,  naruszają  zasady  współżycia  społecznego,  naruszają
uzasadnione interesy Organizatora, godzą w jego wizerunek, naruszają powszechnie
obowiązujące przepisy prawa, naruszają prawa lub dobra osobiste Organizatora lub
osób trzecich albo naruszają postanowienia Regulaminu Konkursu.

1. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z aktywnością Uczestnika w Konkursie lub
wydaniem  Nagrody  Laureatowi,  Organizator  może  kontaktować  się  z
Uczestnikiem/Laureatem  przy  wykorzystaniu  podanych  przez  niego  sposobów
komunikacji. 

§ 7
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO Organizator informuje, że:
1) Niniejsza  klauzula  informacyjna  dotyczy  przetwarzania  danych  osobowych

Uczestników Konkursu. 
2) Administratorem  danych  osobowych  osób,  o  których  mowa  w  ust.  1,  jest

Organizator.
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3) Administrator przetwarza następujące dane osobowe osób, o których mowa w
ust. 1: imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu.

4) We  wszystkich  sprawach  związanych  z  ochroną  danych  osobowych  można
kontaktować się z Administratorem pod adresem: rzecznik@pkopo.pl

5) Celem przetwarzania danych osobowych osób, o których mowa w ust. 1, jest:
a) przeprowadzenie Konkursu i wydanie Nagród Laureatom;
b) prowadzenie dokumentacji księgowo-podatkowej;
c) dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami;
d) marketing usług własnych.

6) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osób,  o których mowa w
ust. 1, jest:
a) w odniesieniu do celu, o którym mowa w pkt 5 lit. a) powyżej – art. 6 ust. 1

lit. a) RODO. tj. zgoda osoby, której dane dotyczą; 
a) w odniesieniu do celu, o którym mowa w pkt 5 lit. b) powyżej – art. 6 ust. 1

lit.  c) RODO, tj.  przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego.

b) w odniesieniu do celu, o którym mowa w pkt 5 lit. c) i d) powyżej – art. 6
ust. 1 lit. f) RODO. tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających
z prawnie uzasadnionych interesów Administratora.

7) Wyrażenie  zgody  na  przetwarzanie  danych,  o  którym  mowa  w  pkt  6  lit.  a)
powyżej, jest rozumiane jako przesłanie Pracy Konkursowej, zgodnie z § 4 ust. 2
Regulaminu Konkursu, stanowiące wyraźne działanie potwierdzające zgodę na
przetwarzanie danych osobowych, o którym mowa w art. 4 pkt 11 RODO.

8) Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, przetwarzane będą:
a) w odniesieniu do celu, o którym mowa w pkt 5 lit. a) powyżej – do czasu

zakończenia Konkursu.
b) w odniesieniu do celu, o którym mowa w 5 lit. b) – d) powyżej – przez okres

2 lat lub do czasu złożenia sprzeciwu.
9) W związku z przetwarzaniem danych osobowych osób, o których mowa w ust. 1,

osoby te mają prawo do:
a) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
b) żądania dostępu do swoich danych osobowych,
c) żądania sprostowania swoich danych osobowych,
d) żądania  usunięcia  lub  ograniczenia  przetwarzania  swoich  danych

osobowych,
e) przenoszenia danych osobowych,
f) wniesienia  sprzeciwu  wobec  przetwarzania  danych  osobowych  w

przypadkach określonych w art. 21 RODO,
g) wniesienia  skargi  do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych

Osobowych).
10) Administrator może przekazywać dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1,

zaufanym odbiorcom, takim jak księgowi i kancelarie prawne. Administrator nie
będzie przekazywał danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

11) Podanie  danych  osobowych  przez  osoby,  o  których  mowa  w  ust.  1,  jest
dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.

12)
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§ 8
Reklamacje

1. Każdemu Uczestnikowi  przysługuje prawo do składania reklamacji  w czasie trwania
Konkursu lub po jego zakończeniu, nie później niż w terminie do dnia w terminie do
dnia 01.11.2021 r.

2. Reklamacje można zgłaszać drogą pisemną (listem poleconym) na adres Organizatora
lub na adres e-mail Organizatora: rzecznik@pkopo.pl.

3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, nie później  jednak
niż  w  terminie  do  7  (słownie:  siedmiu)  dni  od  daty  ich  otrzymania.  O  decyzji
Organizatora Uczestnik zostanie poinformowany w taki sam sposób, w jaki reklamacja
została zgłoszona. 

4. Aby reklamacja mogła zostać sprawnie rozpatrzona powinna zawierać imię, nazwisko,
dane  kontaktowe oraz  opis  przyczyn lub  powodów reklamacji,  a  także oczekiwany
sposób jej rozpatrzenia.

5. Niezależnie  od  postępowania  reklamacyjnego  Uczestnikom  przysługuje  prawo  do
dochodzenia  swoich  praw  na  drodze  postępowania  sądowego  przed  sądami
powszechnymi.

§ 9
Postanowienia końcowe

1. Niniejszy  Regulamin  jest  jedynym  dokumentem  określającym  zasady  udziału  w
Konkursie. 

2. Wszelkie  spory  wynikłe  z  tytułu  wykonania  zobowiązań  związanych  z  niniejszym
Konkursem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

3. W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszym  Regulaminem  stosuje  się  odpowiednie
przepisy Kodeksu cywilnego.

4. Regulamin  Konkursu  dostępny  jest  w  siedzibie  Organizatora  oraz  na  stronie
www.glospacjenta.pl
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