
Regulamin konkursu -aktualizacja 11.01.2023r. 

„Przywracamy oddech!” 

 
§ 1 Postanowienia ogólne 
 
1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu pod nazwą „Przywracamy 
oddech!” w dalszej części Regulaminu zwanym „Konkursem”. 
 
2. Organizatorem Konkursu jest NEKK Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Sielskiej 8, 60-
129 Poznań, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy, KRS 
0000332474, REGON 301142448, NIP 7792360001, kapitał zakładowy 50 000 zł., w dalszej 
części Regulaminu zwana „Organizatorem”. 
 
3. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą 
której wynik zależy od przypadku, ani też żadną inną grą przewidzianą w ustawie z dnia 19 
listopada 2009r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 888, ze zm.). 
 
4. Konkurs organizowany jest w dniach: 20.10.2022 r. - 31.01.2023 r. dla studentów uczelni 
Collegium Da Vinci z siedzibą w Poznaniu. 
 
5. Informacje o Konkursie zostaną rozpowszechnione za pośrednictwem stron: 
https://cdv.pl/aktualnosci oraz na profilu Linkedin firmy NEKK (dalej: Portale) i/lub na 
materiałach drukowanych oraz nośnikach elektronicznych dostępnych na terenie Collegium 
Da Vinci z siedzibą w Poznaniu (dalej: Materiały informacyjne). 
 
6. Celem Konkursu jest zwrócenie uwagi na problem społeczny dotyczący braku świadomości 
oraz wiedzy na temat przyczyn, objawów i diagnozowania POChP (przewlekłej obturacyjnej 
choroby płuc), a także wzrost tej świadomości i wiedzy. 
 
7. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na Portalach. 
 
 
8. Fundatorem nagród jest Angelini Pharma Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na Al. 
Jerozolimskich 181B, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000119746, REGON 006726927, NIP 
5260204222, kapitał zakładowy 2 276,00 zł. 
 
 
§ 2  Uczestnictwo w Konkursie 
 
1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne i dobrowolne.  
 
2. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna, która: 

- posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

- jest pełnoletnia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, 
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- posiada status studenta studiów I stopnia lub II stopnia Collegium Da Vinci w 

Poznaniu w okresie Konkursu z wyłączeniem studentów studiów podyplomowych, 

- nie jest w żaden sposób osobowy, kapitałowy lub organizacyjny powiązana z 

Organizatorem, 

- zezwala na nieodpłatną publikację treści pracy konkursowej na Portalach 

- akceptuje w całości niniejszy Regulamin,  

w dalszej części Regulaminu zwana Uczestnikiem. 

3. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie. 

 
§ 3 Zasady Uczestnictwa w Konkursie 
 
1. W dniu rozpoczęcia Konkursu Organizator opublikuje na Portalach oraz Materiałach 

informacyjnych zaproszenie do udziału w Konkursie z opisem zadania konkursowego (dalej: 
Zadanie konkursowe). 
 

2. Zadanie konkursowe polega na zaprojektowaniu plakatu spełniającego następujące 
wymagania: 
2.1 plakat powinien być interpretacją hasła „Przywracamy oddech”. Uczestnicy mogą 

nawiązywać do różnych wątków związanych z chorobą POChP przedstawionych na 

Portalach i Materiałach informacyjnych, tj. świadomości choroby, rozumienia skrótu, 

czynników ryzyka i innych. 

2.2 plakat powinien zostać wykonany w formacie 70 cm x 90 cm + 3mm spad z każdej 

strony oraz zachowywać podane parametry, tj.: 300 DPI, CMYK, PDF 

2.2.1 do plakatu powinien być dołączony plik poglądowy o parametrach: 1000px, dłuższy 

bok 72 ppi, RGB, jpg 

2.3 Nazwa konkursu jest hasłem marketingowym i nie musi się znajdować się na pracy 

konkursowej.  

3. Zadanie konkursowe spełniające wymagania podane w pkt. 2 powyżej należy przesłać na 

adres e-mail Organizatora: przywracamyoddech@nekk.pl podając w treści: imię, nazwisko 

oraz numer telefonu komórkowego Uczestnika.  

4. Prawidłowo wykonane zadanie konkursowe, spełniające warunki podane w § 3, punkt 2 i 

3, przesłane w terminie do 15.01.2023 r. stanowi zgłoszenie do Konkursu (dalej: Zgłoszenie). 

5. Jeden Uczestnik może zamieścić jedno Zgłoszenie. 

6. Zgłoszenie do Konkursu nie może zawierać treści niecenzuralnych, obraźliwych, 

sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, naruszać praw osób trzecich, jak również nie 

może przedstawiać lub opisywać sytuacji lub zdarzeń, które mogą powodować zagrożenie 

dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt.  
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§ 4 Nadzór nad prawidłowością Konkursu  
 
1. Organizator w dniu rozpoczęcia Konkursu powoła komisję konkursową, w dalszej części 
Regulaminu zwaną „Komisją”. W skład Komisji wejdą przedstawiciele Organizatora, Fundatora 
nagród, uczelni Collegium Da Vinci z siedzibą w Poznaniu oraz specjalisty w dziedzinie chorób 
płuc. Zadaniem Komisji Konkursowej będzie nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, 
a w szczególności:  

1.1 Zapewnienie uczestnictwa w Konkursie wszystkim prawidłowo zgłoszonym  
Uczestnikom; 
1.2 Wybór Zwycięzców Konkursu oraz zabezpieczenie zgodności wyboru Zwycięzców z 
postanowieniami Regulaminu i zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności; 
1.3 Rozpatrywanie ewentualnych reklamacji. 

 
§ 5 Zasady wyłonienia Zwycięzców i oferowane Nagrody 

 
1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez Komisję tylko spośród Uczestników, którzy 
spełnią warunki wymienione w § 2 i 3 niniejszego Regulaminu.  
 
2. Kryterium przyznania nagrody będzie swobodna ocena Komisji wszystkich prawidłowych 
Zgłoszeń, pozwalających uznać je za kreatywne, pomysłowe, oryginalne, o wysokiej wartości 
merytorycznej i artystycznej. Wyłonienie Zwycięzców odbędzie się w terminie do 15 dni 
roboczych od daty zakończenia Konkursu.  
  
3. Komisja wyłoni 10 najlepszych Zgłoszeń, których autorzy otrzymają nagrody: 

3.1 nagrodę pieniężną w wysokości 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) otrzyma autor 
zwycięskiego Zgłoszenia, 
3.2 nagrody II stopnia w postaci voucherów do empik.com o wartości 100 zł każdy 
(słownie: sto złotych) otrzymają autorzy kolejnych dziewięciu wyłonionych Zgłoszeń. 

 
4. Jeden Uczestnik może otrzymać jedną nagrodę w Konkursie. 
 
§ 6 Poinformowanie o wygranej i przekazanie Nagród  
 
1. Organizator opublikuje wyniki Konkursu na Portalach w postaci zwycięskich zgłoszeń oraz 
imienia i nazwiska autorów w terminie do 3.02.2023 r. 
 
2. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej telefonicznie i/lub poprzez wysłanie 
informacji na adres e-mail, z którego zostało nadesłane Zgłoszenie.  
 
3. Zwycięzca nagrody pieniężnej otrzyma wiadomość e-mail z prośbą o przesłanie numeru 
rachunku bankowego do przekazania nagrody. Wiadomość powinna zostać przesłana 
zwrotnie na adres e-mail Organizatora (przywracamyoddech@nekk.pl) w terminie do 7 dni 
roboczych.  

3.1 W przypadku niedostarczenia przez zwycięzcę nagrody pieniężnej danych niezbędnych 
do przekazania nagrody, osoba taka zostanie zdyskwalifikowana z Konkursu, a jej prawo do 
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nagrody wygaśnie. W takiej sytuacji Komisja przyzna nagrodę kolejnemu Uczestnikowi, 
który spełnił wszystkie wymogi stawiane przez niniejszy Regulamin.  

 
4. Nagrody II stopnia zostaną przekazane elektronicznie na adres e-mail Uczestnika, z którego 
zostało nadesłane Zgłoszenie. 
 
5. Nagrody zostaną przekazane zwycięzcom w terminie do 17.02.2023 r. 
 
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania nagród z przyczyn 
niezależnych od Organizatora tylko leżących po stronie zwycięzców. Organizator nie ponosi w 
szczególności odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z błędnego podania danych 
niezbędnych do przekazania nagród. 
 
7. Nagrody zostaną wydane zwycięzcom zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi 
tzn. do wartości przekazywanych nagród Organizator doliczy nagrodę pieniężną w wysokości 
11,11% wartości wydanej nagrody, które to nie zostaną przekazana zwycięzcom tylko zostaną 
przeznaczone na zryczałtowany podatek dochodowy i uiszczone na rachunek właściwego 
Urzędu Skarbowego. 
 
 
§ 7 Prawa autorskie 
 
1. Z chwilą wypłacenia lub wydania nagrody nagrodzonym Uczestnikom Konkursu, 
Organizator nabywa własność nagrodzonych plakatów.  
 
2. Uczestnicy - autorzy nagrodzonych plakatów – z chwilą wypłacenia lub wydania nagrody, 
udzielają Organizatorowi zgody na korzystanie plakatów (licencja niewyłączna) nieodpłatnie, 
bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w zakresie pól eksploatacji wskazanych w art. 50 
ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 
1062, ze zm.) tj.: a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania plakatu - wytwarzanie określoną 
techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 
magnetycznego oraz techniką cyfrową; b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, 
na których plakat utrwalono- wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo 
egzemplarzy; c. w zakresie rozpowszechniania plakatu w sposób inny niż określony w 
powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i 
reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć 
do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; wraz z wyłącznym prawem do 
zezwalania na wykonywanie praw zależnych do plakatu przez Organizatora.  
 
3. Każdy uczestnik Konkursu, poprzez wysłanie Zgłoszenia i zaakceptowanie warunków 
Regulaminu, oświadcza, że plakat zgłoszony przez niego do Konkursu jest rezultatem jego 
samodzielnej twórczości, oraz, że nie jest obciążony prawami osób trzecich, ani nie narusza 
przepisów prawa, zasad współżycia społecznego lub dobrych obyczajów i jakichkolwiek praw 
osób trzecich.  
 
§ 8 Dane osobowe 
 



 
1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest NEKK Sp. z o.o. z 
siedzibą w Poznaniu przy ul. Sielskiej 8, 60-129 Poznań, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w 
Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy, KRS 0000332474, REGON 301142448, NIP 7792360001, 
kapitał zakładowy 50 000 zł. Z administratorem można się skontaktować drogą mailową e-mail 
przywracamyoddech@nekk.pl ub pisemnie pod wyżej wskazany adres siedziby.  
2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz 
korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych może Pani/Pan kontaktować się 
bezpośrednio z Inspektorem Ochrony Danych, poprzez: 
⋅ adres e-mail: iod@neuca.pl lub 
⋅ pisemnie na adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Forteczna 35-37, 87-100 Toruń. 
3. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach związanych z udziałem 
w Konkursie i zgodnie z niniejszym Regulaminem, w tym w celu: (1) kontaktu, (2) 
przeprowadzenia i prawidłowego rozstrzygnięcia Konkursu,(3) informowania o wynikach 
Konkursu, w tym publikacji zwycięskich zgłoszeń na Portalach (4)wydania i rozliczenia 
podatkowego nagród, (5) obsługi ewentualnych reklamacji.  
4. Podstawą prawną przetwarzania będzie art. 6 ust. 1. lit. f ) w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (dalej: „RODO”),  
a uzasadnionym interesem administratora będzie przeprowadzenie i rozstrzygnięcie 
Konkursu, w tym publikacja zwycięskich zgłoszeń na Portalach wraz z imieniem i nazwiskiem 
autorów, zachowanie dowodów do ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń 
oraz dokumentowanie przeprowadzenia Konkursu zgodnie ze złożonym przyrzeczeniem.  
5. Dane osobowe będą przetwarzane w tych celach do zakończenia trwania Konkursu, chyba 
że Uczestnik wcześniej zrezygnuje z udziału w Konkursie a następnie przez okres 6 lat (okres 
przedawnienia roszczeń lub przepisy podatkowe).  
6. Dane osobowe Uczestnika mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym dane 
osobowe na zlecenie administratora (m.in. dostawcom usług IT oraz podmiotom świadczącym 
usługi: prawne, księgowe, doręczania korespondencji i przesyłek ) - przy czym takie podmioty 
przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie z polecenia 
administratora.  
7. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia 
danych.  
8. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie 
uzasadnionego interesu administratora, Uczestnik może wnieść sprzeciw z uwagi na swoją 
szczególną sytuację, przy czym złożenie sprzeciwu będzie się wiązało z brakiem możliwości 
dalszego udziału w Konkursie. Sprzeciw można wnieść poprzez przesłanie wiadomości na 
adres e-mail:przywracamyoddech@nekk.pl 
9. Uczestnikom przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych .  
10. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu udziału w Konkursie. 
 
§ 9 Postępowanie reklamacyjne 

 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu Uczestnicy powinni zgłaszać w formie 
elektronicznej najpóźniej w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konkursu na adres email 
Organizatora: przywracamyoddech@nekk.pl 
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2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. 

3. Reklamacje zgłoszone po upływie terminu wskazanego w pkt. 1 nie będą rozpatrywane. 

4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję o której mowa w § 4.   

5. Komisja rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu. 

6. Komisja rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia ich wpływu. 

7. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję Komisji w formie elektronicznej w 
odpowiedzi na adres e-mail, z którego została zgłoszona reklamacja.  

8. Decyzja Komisji w przedmiocie rozpatrzenia reklamacji jest ostateczna, a Uczestnikowi, 
który nie zgadza się z rozstrzygnięciem przysługuje powództwo do sądu powszechnego. 
 

 

§ 10 Postanowienia końcowe 

 
1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie Konkursu, przy 
czym wprowadzane zmiany nie będą naruszały praw nabytych wcześniej przez Uczestników 
wynikających z udziału w Konkursie.  
 
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, inne niż 
leżące po jego stronie i wywołane z jego winy umyślnej, mające wpływ na wypełnienie 
warunków uczestnictwa w Konkursie.  
 
3. Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym 
Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną pozbawieni prawa uczestnictwa 
w Konkursie. 
 
4. Wszystkie koszty związane z opłatą za dostęp do Internetu są ponoszone przez Uczestnika 
Konkursu.  
 
5. Wszelkie materiały promujące Konkurs mają charakter informacyjny, natomiast wiążący 
charakter mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.  
 
6. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą 
odpowiednie przepisy prawa polskiego.  
 
 

Organizator 
NEKK Sp. z o.o.  
ul. Sielska 8 
60-129 Poznań 

 


