Regulamin konkursu „WYGRAJ ZDROWY I PIĘKNY UŚMIECH Z COLGATE!”
na profilu
Colgate – z uśmiechem do świata na portalu Facebook
Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie „Wygraj zdrowy i piękny uśmiech
z Colgate!” (zwanym dalej „Konkursem”).
§1
Postanowienia ogólne
1.

Organizatorem Konkursu jest Heureka Huge Idea Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka
Komandytowa, z siedzibą w Warszawie, przy Al. Słowiańskiej 10b, 01-695 Warszawa, NIP: 5252444319,
zarejestrowana pod numerem KRS 0000320050 (dalej „Organizator”).

2.

Fundatorem nagród jest Colgate-Palmolive (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wybrzeże
Gdyńskie 6D, 01-531 Warszawa; wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod
numerem KRS: 0000035014, NIP: 118-00-06-759, kapitał zakładowy: 21 003 506 zł.

3.

Regulamin określa zasady udziału w organizowanym Konkursie i zawiera warunki uczestnictwa, które
Uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia do Konkursu.
§2
Zasady Konkursu

1.

Konkurs odbywa się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i ogłoszony zostaje na profilu Colgate – z
uśmiechem do świata na portalu społecznościowym Facebook (dalej: „Profil Colgate”).

2.

Konkurs realizowany będzie w 4 etapach. Na każdym etapie Konkursu wyłaniany będzie zwycięzca etapu.
Czas trwania poszczególnych etapów Konkursu, a zarazem okres w którym można przesłać Zgłoszenie:
a)

I etap konkursu trwa od 01.09.2014 do 07.09.2014

b) II etap konkursu trwa od 8.09.2014 do 14.09.2014
c)

III etap konkursu trwa od 15.09.2014do 22.09.2014

d) IV etap konkursu trwa od 23.09.2014 do 30.09.2014
3.

W Konkursie mogą brać udział pełnoletnie osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, będące konsumentem w rozumieniu art.
221 kodeksu cywilnego.

4.

W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz Fundatora oraz osoby współpracujące z
tymi podmiotami w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy, a także członkowie ich najbliższych
rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osoby pozostające z nimi w
stosunku przysposobienia oraz partnerzy życiowi. Organizator zwolniony jest z obowiązku pobierania
oświadczeń w tym zakresie.
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5.

Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu oraz nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu w
trakcie trwania Konkursu będzie czuwała Komisja (dalej „Komisja”).

6.

W skład Komisji wchodzą:
a) Przewodniczący Komisji: Agnieszka Karlikowska
b) Agata Migas
c)

Maja Isakiewicz

7. Aby wziąć udział w Konkursie należy:
a)

wypełnić
w
całości
Aplikację
Konkursową
zamieszczoną
na
stronie
www.facebook.com/colgatepolska pod zakładką o nazwie „Zbadaj Swój Uśmiech”, udzielając
odpowiedzi na pytanie: „Napisz, w jaki sposób dbasz o zdrowie zębów Twojej rodziny”?” w
konkursowej zakładce aplikacji „Weź udział w konkursie”. Odpowiedź powinna zawierać
minimum 100 słów.

b)

potwierdzić w Aplikacji Konkursowej zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptację,
złożyć odpowiednie oświadczenia dotyczące zgód, zgodnie z formułami wskazanymi w
Aplikacji Konkursowej oraz wysłać prawidłowo wypełnioną Aplikację Konkursową.
Potwierdzenie akceptacji regulaminu wiąże się z przeniesieniem praw autora do
wykorzystywania Jego pracy, przez organizatora konkursu.

8. Jedna osoba może wysłać tylko jedno zgłoszenie do Konkursu. Przy wyborze najlepszych odpowiedzi
konkursowych Komisja będzie brała pod uwagę m.in.: kreatywność i oryginalność odpowiedzi.
9. Komisja Konkursowa wyłoni zwycięzców każdego z etapów Konkursu („Laureaci”), z zastrzeżeniem ust. 7
niniejszego paragrafu,
a)

w pierwszym etapie konkursu 1 osobę. Wyłonienie Laureata pierwszego etapu Konkursu nastąpi do
dnia 10.09.2014. Dodatkowo komisja wyłoni 1 kolejnego Laureata który znajdzie się na liście
rezerwowej.

b) w drugim etapie konkursu 1 osobę. Wyłonienie Laureata drugiego etapu Konkursu nastąpi do dnia
17.09.2014.Dodatkowo komisja wyłoni 1 kolejnego Laureata który znajdzie się na liście rezerwowej.
c)

w trzecim etapie konkursu 1 osobę. Wyłonienie Laureata trzeciego etapu Konkursu nastąpi do dnia
25.09.2014. Dodatkowo komisja wyłoni 1 kolejnego Laureata który znajdzie się na liście
rezerwowej.

d) w czwartym etapie konkursu 1 osobę. Wyłonienie Laureata czwartego etapu Konkursu nastąpi do
dnia 03.10.2014. Dodatkowo komisja wyłoni 1 kolejnego Laureata który znajdzie się na liście
rezerwowej.

10. W każdym z czterech etapów konkursu przyznane zostaną następujące nagrody:
a)
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dla czterech zwycięzców poszczególnych etapów Konkursu, którzy zdaniem Komisji zostali autorami 4
najlepszych odpowiedzi konkursowych – nagroda główna w postaci vouchera na usługi dentystyczne do
zrealizowania w sieci klinik Dent-a-Medical, o wartości 1000 złotych brutto każdy voucher. Ważność

vouchera: rok od daty wystawienia. Wykorzystanie vouchera przez zwycięzcę następuje na zasadach
określonych w stosownym regulaminie obowiązującym w sieci klinik Dent-a-Medical.
b) zwycięzcom, do nagród głównych, zostaną przyznane dodatkowe nagrody pieniężne w kwocie 110 zł
na pokrycie zryczałtowanego podatku od nagród w wysokości określonej przepisami prawa, które nie
będą wydawane Zwycięzcom lecz zostaną pobrane przez Organizatora konkursu i przeznaczone na
zapłatę podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wygranej w konkursie (art. 30 ust. 1 pkt. 2
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.; tekst jednolity Dz.U.
z 2000 r. nr 14, poz 176, z późn. zm.). Organizator będzie przyjmował, że Uczestnik konkursu jest osobą
fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej, od której należy pobrać i odprowadzić podatek od
wygranej w konkursach. Dodatkowa nagroda pieniężna będzie potrącona przez Organizatora przed
wydaniem Laureatowi nagrody głównej.
Łączna wartość jednej nagrody głównej wraz z dodatkową nagrodą pieniężną wynosi 1110 zł brutto.
Nagrody wysyła Organizator począwszy od dnia 10.09.2014 r.
11. Laureaci Konkursu zobowiązani są wysłać imię nazwisko, swój adres korespondencyjny oraz numer telefonu
na maila: colgate@vml-poland.com wraz z dopiskiem w tytule maila „Wygraj zdrowy i piękny uśmiech z
Colgate!” maksymalnie do dnia 06.10.2014 roku. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne wskazanie
w e-mailu adresu do korespondencji i numeru telefonu.
12. Uczestnik Konkursu oświadcza, że zgłoszenie w Konkursie jest wytworem jego indywidualnego działania
twórczego, i przysługują mu osobiste i majątkowe autorskie prawa do pracy, a praca nie narusza praw osób
trzecich. Uczestnik ponosi odpowiedzialność w przypadku, gdy osoba trzecia będzie rościć sobie prawa do
nadesłanej przez niego pracy, gdy tworząc pracę wykorzystał bezprawnie wizerunek innej osoby lub naruszył
jakiekolwiek inne prawa osób trzecich.
13. Uczestnik traci prawo do nagrody z tytułu wygrania Konkursu, gdy:
a) nie dopełni warunków Regulaminu; lub
b) odmówi podania swoich danych koniecznych do przesłania nagrody.
14. W przypadku określonym w ust. 13, miejsce Uczestnika, który stracił prawo do nagrody, zajmuje
odpowiednio kolejny uczestnik z listy rezerwowej.
15. Komisja sporządzi pisemny protokół z ogłoszeniem Laureatów Konkursu w trakcie posiedzenia każdej komisji
po każdym etapie Konkursu. Uczestnik Konkursu może zapoznać się z protokołem na swoje żądanie w
siedzibie Organizatora.
16. Nagrody zostaną wysłane kurierem na koszt Organizatora na dane i adres zadeklarowany przez Uczestnika
w mailu , o którym mowa w ust 11 powyżej.
17. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie
Zgłoszeń w imieniu osób trzecich.
18.

Laureaci Konkursu zostaną wymienieni na specjalnej liście (z imienia i nazwiska) w zakładce Notatki na
Profilu Colgate po wyłonieniu zwycięzców w każdym etapie Konkursu a także poinformowani o wygranej
drogą mailową.

19. Z chwilą wydania nagrody, Laureat konkursu przenosi na Organizatora całość majątkowych praw autorskich
i pokrewnych do nagrodzonej odpowiedzi konkursowej („utwór”) bez ograniczeń czasowych i
terytorialnych. Przeniesienie praw autorskich i praw pokrewnych dotyczy następujących pól eksploatacji:
utrwalania utworów na wszelkich nośnikach m.in. na dysku komputerowym, dyskietce, CD, na kliszy
fotograficznej, zwielokrotnienia dowolną techniką, wprowadzenia do pamięci komputera, rozpowszechnia
i używania utworów w obrocie gospodarczym we wszelkich dopuszczalnych w świetle prawa formach w
szczególności: publicznego wykonywania, wystawiania, wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania i
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reemitowania, a także publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego
dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (w szczególności poprzez Internet). Laureatowi nie
przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych, o których
mowa w niniejszym Regulaminie. Wydanie nagrody następuje po uprzednim pisemnym złożeniu
oświadczenia przez Laureata o przeniesieniu praw autorskich na zasadach wskazanych w Regulaminie.
Złożenie oświadczenia jest niezbędną przesłanką do wydania nagrody.

§3
Dane osobowe
1.

Uczestnicy Konkursu dokonując Zgłoszenia zobowiązani są poprzez zaznaczenie stosownej ikonki
wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Administratora, do celów związanych
z realizacją niniejszego Konkursu. Administrator będzie miał prawo udostępnić te dane osobom i
podmiotom współpracującym przy realizacji Konkursu, w szczególności Organizatorowi, w celu: (I)
realizacji Konkursu, (II) wyłonienia laureatów konkursu i ogłoszenia ich w zakładce ‘Notatki’, (III)
doręczenia nagród, (IV) zebrania opinii od uczestników o przeprowadzonym konkursie, (V) wysyłania emailem informacji związanych z Konkursem.

2.

Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Fundator.

3.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a Uczestnikom przysługuje prawo do wglądu do ich
danych oraz możliwości ich poprawiania lub żądania ich usunięcia.

4.

Administrator zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych, w szczególności zapewnia Uczestnikom możliwość wglądu i zmiany
podanych danych osobowych.

§4
Reklamacje
1.

Wszelkie reklamacje czy uwagi dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu lub jego organizacji
Uczestnicy mogą zgłaszać do dnia 15.10.2014 (data stempla pocztowego) wyłącznie w formie pisemnej,
listem poleconym na adres Heureka Huge Idea, Al. Słowiańska 10B, 01-695 Warszawa z dopiskiem:
„Wygraj zdrowy i piękny uśmiech z Colgate!”.

2.

Wszelkie reklamacje czy uwagi zgłoszone przez Uczestników w sposób określony w punkcie
poprzedzającym będą rozwiązywane i rozstrzygane przez Komisję w terminie 4 dni od daty ich
doręczenia.

3.

Decyzje Komisji w przedmiocie reklamacji podejmowane będą większością głosów w formie pisemnej
uchwały. W przypadku równej liczby głosów decydujące znaczenie ma głos Przewodniczącego Komisji.
§5
Postanowienia końcowe

1.
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Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Organizatorem pod
adresem e-mail: colgate@vml-poland.com Odpowiedzi będą udzielane w ciągu 2 dni roboczych, za

które uznaje się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Niniejszy Regulamin udostępniony jest do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na Profilu Colgate.
2.

Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu. Uczestnik
zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia
wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

3.

Uczestnik, który nie spełni warunków określonych w Regulaminie traci prawo do ewentualnej nagrody.

4.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wpisy dokonywane przez Uczestników Konkursu na Profilu
Colgate.

5.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie będą miały przepisy prawa
polskiego.

Załączniki
1 Regulamin korzystania z voucherów
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Załącznik nr 1

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W RAMACH PROGRAMU OPIEKI STOMATOLOGICZNEJ „
VOUCHER”
W SIECI DENT-A-MEDICAL
Rozdział I
Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa:
zasady świadczenia przez Sieć Dent-a-Medical usług stomatologicznych na rzecz posiadaczy „Vouchera”
zakres świadczonych przez Gabinety Stomatologiczne Sieci Dent-a-Medical usług stomatologicznych na rzecz
posiadaczy „Vouchera” tryb reklamacji z odmowy świadczenia przez Gabinety Stomatologiczne Sieci Dent-aMedical Rabatu na rzecz posiadaczy „Vouchera” tryb reklamacji z tytułu świadczonych przez Gabinety
Stomatologiczne Sieci Dent-a-Medical usług stomatologicznych na rzecz posiadaczy „Vouchera”
2. Użyte w Regulaminie wyrażenia oznaczają:
a) Gabinet Stomatologiczny Sieci Dent-a-Medical – placówka stomatologiczna, z którą Dent-a-Medical S.A.
zawarła umowę o współpracy w zakresie obsługi pacjentów posługujących się „Voucherem”. Aktualna lista
miast i ilość Gabinetów Stomatologicznych obsługujących pacjentów z „Voucherem” znajduje się na stronie
internetowej www.dobraklinika.pl lub www.dent-a-medical.com. Lista, o której mowa w zdaniu
poprzedzającym może ulec zmianie. Adresy placówek dostępne pod numerami Infolinii 801 014 900, 22 228 64
20-21
b) Voucher – dokument wydawany przez Dent-a-Medical
c) Posiadacz Vouchera – osoba, która zakupiła bądź otrzymała „Voucher”. Posiadacz „Vouchera” po jego
otrzymaniu zobligowany jest do uaktywnienia go poprzez kontakt z Call Center Sieci Dent-a-Medical pod
numerem tel. 801 014 900, 22 228 64 20-21
d) Sieć Dent-a-Medical – sieć placówek stomatologicznych zorganizowana przez Dent-a-Medical S.A.
e) Okres Ważności „Vouchera” znajduje się na voucherze.
f) Dostępność Usługi – gotowość jakiegokolwiek Gabinetu Stomatologicznego Sieci Dent-a-Medical do
świadczenia usług stomatologicznych.
g) Okres Dostępności Usługi – oznacza okres wynoszący 2 dni robocze od zgłoszenia w Call – Center Dent-aMedical. Okres ten nie dotyczy dni wolnych od pracy oraz świąt. Okres Dostępności Usługi nie dotyczy realizacji
Usług Bezpłatnych oraz zabiegów specjalistycznych.
h) Call – Center Dent-a-Medical–linia telefoniczna dedykowana dla posiadaczy Vouchera o numerze
telefonicznym: 801 014 900, 022 228 64 20-21
i) Umowa – oferta świadczenia usług stomatologicznych w ramach pakietu „Voucher” w sieci Dent-a-Medical
wraz z jej przyjęciem przez posiadacza „Vouchera” oraz niniejszy Regulamin.
Rozdział II
Świadczenie usług
1. Warunkiem świadczenia usług stomatologicznych przez Sieć Dent-a-Medical na rzecz posiadacza „Vouchera”
jest wyrażenie przez posiadacza „Vouchera” zgody na przetwarzanie jego danych osobowych oraz wypełnienie
formularza identyfikacyjnego przy pierwszej wizycie w Gabinecie Stomatologicznym Sieci Dent-a-Medical.
2. Do skorzystania z „Vouchera” uprawniony jest jego posiadacz oraz wszyscy członkowie jego najbliższej
rodziny, którzy zostaną przypisani przez jego posiadacza do Vouchera, podczas kontaktu z Call – Center Sieci
Dent-a-Medical. W przypadku stwierdzenia przekazania „Vouchera” innej osobie, Gabinet Stomatologiczny
Sieci Dent-a-Medical może zatrzymać „Voucher”.
3. W celu skorzystania z usług, posiadacz Vouchera musi skorzystać z Call – Center Dent-a-Medical dla
dokonania identyfikacji uprawnienia.
4. W celu identyfikacji uprawnienia w Call – Center Sieci Dent-a-Medical, posiadacz Vouchera jest obowiązany
podać następujące dane:
Imię i nazwisko,
Numer Vouchera
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Adres zamieszkania,
Numer telefonu,
Adres poczty elektronicznej (o ile posiada)
Identyfikacja w Gabinecie Stomatologicznym Sieci Dent-a-Medical po uprzednim skierowaniu przez Call –
Center Dent-a-Medical następuje za okazaniem dowodu osobistego posiadacza „Vouchera”.
5. Po prawidłowej identyfikacji posiadacz ważnego „Vouchera” zostanie skierowany do najbliższego lub
sugerowanego przez niego Gabinetu Stomatologicznego Sieci Dent-a-Medical w ramach Dostępności Usługi i w
Okresie Dostępności Usługi. Skierowanie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym następuje do Gabinetu
Stomatologicznego wykonującego procedury medyczne wskazane w zgłoszeniu przez posiadacza ważnej
„Vouchera” najbliższego według preferowanej lokalizacji podanej w zgłoszeniu oraz faktycznej możliwości
realizacji usługi stomatologicznej przez Gabinet.
6. Dent-a-Medical zobowiązuje się umożliwić posiadaczom ważnego „Vouchera” korzystanie z usług
stomatologicznych przez Sieć Dent-a-Medical w Okresie Dostępności Usługi. W razie braku możliwości
skorzystania z usług stomatologicznych Sieć Dent-a-Medical zaproponuje inny termin w najbliższym Gabinecie
Stomatologicznym Sieci Dent-a-Medical.
7. Voucher uprawnia jego posiadaczy do jednorazowego, bezpłatnego przeglądu stomatologicznego w
Gabinecie Stomatologicznym Sieci Dent-a-Medical.
8. Dent-a-Medical dokłada wszelkich starań, aby jakość usług świadczonych przez Gabinety Sieci Dent-aMedical była na jak najwyższym poziomie. Nie odpowiada jednak za działania i zaniechania poszczególnych
Gabinetów Sieci Dent-a-Medical.
9. Wszelkie reklamacje związane z wykonaniem usług stomatologicznych rozpatrywane będą przez Gabinet
Stomatologiczny, który wykonał daną usługę.
10. Reklamacje dotyczące odmowy udzielenia Rabatu lub świadczenia Usług Bezpłatnych przez Gabinet
Stomatologiczny rozpatrywane są przez Dent-a-Medical S.A. W celu złożenia reklamacji należy skontaktować się
z Call – Center Sieci Dent-a-Medical. Reklamacje, o których mowa w zdaniu pierwszym rozpatrywane są w ciągu
14 dni roboczych od ich zgłoszenia.
11. Dent-a-Medical może organizować dla posiadaczy „Vouchera” dodatkowe promocje.
Rozdział III
Postanowienia Końcowe
1. Przed przyjęciem oferty posiadacz „Vouchera” jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
Aktywacja „Vouchera” za spośrednictwem Call Center Sieci Dent-a-Medical jest równoznaczna z akceptacją
regulaminu oraz wyrażeniem dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym przekazywanie
danych osobowych gabinetom sieci Dent-a-Medical, w związku ze świadczeniem przez Sieć Dent-a-Medical
usług stomatologicznych na rzecz posiadaczy Vouchera, jak również w celach marketingowych przez Dent-aMedical ul. Rynek 35/III piętro, 50-102 Wrocław, która jest również administratorem tych danych osobowych.
Posiadacz „Vouchera” ma prawo wglądu i modyfikacji swoich danych osobowych. Przetwarzanie
danychosobowych przez Dent-a-Medical następuje w trybie i na zasadach określonych ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 roku o ochronie danych /Dz.U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926, z późn.zm./.
2. Zmiany Regulaminu podaje się do wiadomości poprzez ich publikację na stronach internetowych www.denta-medical.com. Brak wypowiedzenia Umowy w terminie 10 dni od opublikowania informacji poczytuje się za
akceptację nowej treści Regulaminu.
3. W sprawach nieuregulowanych w Umowie lub Regulaminie stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. - Kodeks cywilny /Dz. U. Nr 16, poz. 93z późn. zm./.
4. Wszelkie spory dotyczące Umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby lub miejsca
zamieszkania strony pozwanej.
5. Klient oświadcza, że zapoznał się i akceptuje Regulamin świadczenia usług w ramach Vouchera.

7

