Regulamin konkursu
dla prenumeratorów „Weterynarii w Praktyce” oraz użytkowników serwisu
Vetkompleksowo.pl
1. Organizatorem konkursu jest ELAMED Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą przy Al. Roździeńskiego 188C, 40-203 w
Katowicach, będąca czynnym podatnikiem VAT – NIP 954-25-73-300
2. Czas trwania konkursu: od 4 lutego 2021 r. do 21 lutego 2021 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, będący
jednocześnie
zarejestrowanymi
użytkownikami
serwisu
Vetkompleksowo.pl wydawanego przez Elamed.
b. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy Elamed.
c. Na portalu vetkompleksowo.pl, zostały zamieszczone 3 pytania
przygotowane przez redakcję, odnoszące się do artykułów
opublikowanych na łamach wydania 1-2/2021 „Weterynarii w Praktyce”.
Każde z pytań zawiera trzy odpowiedzi, spośród których tylko jedna jest
poprawna.
d. Uczestnik konkursu na stronie vetkompleksowo.pl klika w odpowiedni
post w dziale konkursy, wybiera poprawną odpowiedź przy każdym
pytaniu, a następnie przesyła odpowiedzi na maila m.flak@elamed.pl.
Termin nadsyłania odpowiedzi upływa 21 lutego 2021 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 3 punkty.
f. Po zakończeniu konkursu, w terminie do dnia 28 lutego 2021 do godz.
16:00 powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa składająca się z
trzech przedstawicieli wydawnictwa Elamed wybierze 99 zwycięzców
konkursu.

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 przesłania e-maila
z odpowiedziami).
h. Każdy uczestnik konkursu, wysyłając odpowiedź, powinien podać: imię,
nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu.
4. Nagrodą w konkursie jest ścienny kalendarz o wymiarach 70 x 51 x 3 cm,
waga 1,3 kg ufundowany przez firmę Dramiński S.A. z siedzibą przy ul.
Owocowej 17, 10-860 w Olsztynie, będąca czynnym podatnikiem VAT – NIP
7393855706.
5. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród poprzez
kontakt drogą elektroniczną na przekazany adres e-mail, z którego zostały
przesłane odpowiedzi.
6. Przetwarzanie danych osobowych.
a) Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator - ELAMED
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą przy Al.
Roździeńskiego 188C, 40-203 w Katowicach, NIP 954-25-73-300.
b) 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 95/46/WE (zwanego dalej „Rozporządzeniem”), Ustawie
o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz postanowieniach niniejszego
Regulaminu.
c) Uczestnik może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych
pisząc na: m.kobierski@elamed.pl
d) Udostępnienie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale konieczny
do wzięcia udziału w konkursie, a ich przetwarzanie następuje: w celu
przeprowadzenia konkursu.

e) Dane osobowe zgromadzone przez Administratora mogą być także
udostępnione:
a. odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie
odpowiednich przepisów prawa;
b. podmiotom działającym na zlecenie Administratora jako podmioty
przetwarzające – dokładny spis tych podmiotów znajduje się na stronie
elamed.pl w zakładce Pliki do pobrania
f) 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.
g) Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Uczestnika:
a. imię i nazwisko,
b. adres korespondencyjny,
c. adres e-mail,
d. numer telefonu,
h) 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.

i) Dane Uczestnika będą przetwarzane do momentu wycofania zgody lub do
czasu zakończenia konkursu, jeśli inne przepisy nie będą nakazywać nam ich
dalej przetwarzać.
j) Dane uczestnika nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
k) Dane uczestnika nie będą podlegały profilowaniu.
l) Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na adres
Organizatora z dopiskiem „Konkurs Dramiński" na następujący adres: ELAMED
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą przy Al.
Roździeńskiego 188C, 40-203 w Katowicach, lub za pośrednictwem adresu
email: m.flak@elamed.pl nie później niż w terminie jednego miesiąca od daty
zakończenia Konkursu. Organizator rozstrzyga reklamacje na podstawie
niniejszego Regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa.
m) Polityka prywatności jest dostępna na stronie internetowej Organizatora.
n) Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując
się z Organizatorem za pośrednictwem adresu email: m.flak@elamed.pl

