Regulamin konkursu
dla prenumeratorów „Weterynarii w Praktyce” oraz użytkowników serwisu
Vetkompleksowo.pl
1. Organizatorem konkursu jest IDEXX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul.

Dominikańskiej 3, 02-736 Warszawa będąca czynnym podatnikiem VAT – NIP 1070004096.
2. Czas trwania konkursu: od 6 października 2020 r. do 17 grudnia 2020 r.
3. Zasady:
a. Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie prenumeratorzy miesięcznika „Weterynaria
w Praktyce” wydawanego przez Elamed Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.,
dalej Elamed, oraz użytkownicy serwisu Vetkompleksowo.pl wydawanego przez Elamed.
b. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora lub Elamed, jak również
ich małżonkowie, zstępni, wstępni oraz rodzeństwo.
c. W „Weterynarii w Praktyce” nr 10/2020 oraz nr 11-12/2020 zostaną opublikowane 4
pytania (2 pytania w numerze 10/2020 oraz 2 pytania w numerze 11-12/2020) odnoszące
się do artykułów opublikowanych na łamach w/w numerów, przygotowane przez
autorów artykułów. Każde z pytań zawiera trzy odpowiedzi, spośród których tylko jedna
jest poprawna. Pytania (ankieta konkursowa) będą też udostępnione na stronie
vetkompleksowo.pl.
d. Uczestnik konkursu na stronie vetkompleksowo.pl klika w link prowadzący do ankiety
konkursowej online, zaznacza poprawną odpowiedź przy każdym pytaniu, a następnie
klika w przycisk ‘submit’ na końcu formularza konkursowego, co powoduje wysłanie
odpowiedzi konkursowych. Termin nadsyłania odpowiedzi upływa 17 grudnia 2020 roku
o godzinie 24.00, liczy się data i godzina odebrania formularza na serwerach
Organizatora.
e. Za każdą prawidłowo udzieloną odpowiedź Uczestnik konkursu zdobywa 1 punkt,
Uczestnik może zdobyć maksymalnie 4 punkty.
f. Po zakończeniu konkursu, w terminie do dnia 18 grudnia 2020 do godz. 16:00 powołana
przez Organizatora Komisja Konkursowa składająca się z trzech przedstawicieli
wydawnictwa Elamed wybierze 1 zwycięzcę konkursu, przyznając jedno 1. miejsce.
g. Komisja Konkursowa weźmie pod uwagę liczbę zgromadzonych punktów (im więcej
punktów posiada uczestnik, tym wyżej znajduje się w rankingu) W pierwszej kolejności
brana jest pod uwagę liczba punktów, a następnie, w drugiej kolejności, w wypadku, gdy
tę samą ilość punktów otrzyma więcej niż jeden uczestnik, w stosunku do uczestników
posiadających największą ilość punktów zwycięzcą zostanie Uczestnik, który odpowiedzi
udzielił jako pierwszy (data i godzina odebrania formularza na serwerach Organizatora).
h. Każdy uczestnik konkursu, wysyłając odpowiedź, powinien podać: Nazwę Kliniki, Miasto,
adres mailowy, numer telefonu.
i. W formularzu konkursowym widnieje opcja wyrażenia zgody na kontakt handlowy z
przedstawicielem Organizatora. Można udzielić odpowiedzi TAK lub NIE w zależności od
chęci zainicjowania takiego kontaktu przez przedstawiciela handlowego Organizatora.
4. Nagroda w konkursie jest nagrodą produktową o wartości 2000 PLN netto (dwa tysiące złotych
netto). Kwotę 2000 PLN netto można wykorzystać na zakup następujących produktów lub usług:
a. Zniżka na zakup analizatora firmy IDEXX
b. Odczynniki do analizatorów firmy IDEXX
c. Testy szybkie typu SNAP firmy IDEXX
d. Usługi Laboratorium Referencyjnego IDEXX
Nagrodę można wykorzystać jednorazowo w całości do dnia 30 marca 2021 r. lub podzielić ją na
mniejsze kwoty oraz podzielić między poszczególne w/w produkty i usługi, zachowując termin
wykorzystania całej puli 2000 PLN netto do 20 marca 2021 r.

5. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o przyznaniu nagród poprzez kontakt drogą
elektroniczną na adres e-mail, z którego zostały przesłane odpowiedzi.

6. Sposób wykorzystania nagrody zostanie ustalony indywidualnie ze zwycięzcą.
7. Przetwarzanie danych osobowych.

a) Administratorem danych osobowych Uczestników jest IDEXX Spółka z ograniczoną
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odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Dominikańskiej 3, 02-736 Warszawa o nr NIP
1070004096
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych 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 (zwanego dalej
„Rozporządzeniem”), Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz postanowieniach
niniejszego Regulaminu.
Uczestnik może skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pisząc na:
chiefprivacyofficer@idexx.com
Udostępnienie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale konieczny do wzięcia
udziału w konkursie, a ich przetwarzanie następuje: w celu przeprowadzenia konkursu.
Dane osobowe zgromadzone przez Administratora mogą być także udostępnione:
a. odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich
przepisów prawa;
Administrator zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające
bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Uczestników, w szczególności
uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem
przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Uczestnika:
a. imię i nazwisko,
b. adres korespondencyjny,
c. miejsce zatrudnienia,
d. adres e-mail,
e. telefon,
Uczestnikowi przysługuje prawo:
a. dostępu do swoich danych osobowych,
b. uzupełnienia oraz aktualizacji treści danych,
c. żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub
ich usunięcia, o ile okazałyby się one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub
zebrane z naruszeniem przepisów prawa,
d. sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych – w przypadkach
przewidzianych przepisami prawa – oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się
one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane,
e. wniesienia skargi na przetwarzanie przez nas danych do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych,
f. do przenoszenia swoich danych.
W celu realizacji punktu ‘h’ należy skontaktować się z Działem Obsługi Klienta Usługodawcy –
czynnym codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00 (poza dniami
ustawowo wolnymi od pracy) tel. 22 853 40 01 wew. 3, e-mail: idexx-polska@idexx.com.
Dane Uczestnika będą przetwarzane do momentu wycofania zgody lub do czasu zakończenia
konkursu, jeśli inne przepisy nie będą nakazywać nam ich dalej przetwarzać.
Dane uczestnika nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
Dane uczestnika nie będą podlegały profilowaniu.
Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na adres Organizatora z
dopiskiem „Konkurs O Choinka!" na następujący adres: IDEXX Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Dominikańskiej 3, 02-736 Warszawa, lub za

pośrednictwem adresu email: idexx-polska@idexx.com nie później niż w terminie jednego
miesiąca od daty zakończenia Konkursu. Organizator rozstrzyga reklamacje na podstawie
niniejszego Regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa.
n) Polityka prywatności jest dostępna na stronie internetowej

https://www.idexx.com/en/about-idexx/privacy-policy/?
_ga=2.258746889.244168251.1601388392-370075716.1554381954
o) Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z

Organizatorem. Odpowiedzi będą udzielane niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14
dni.

