REGULAMIN KONKURSU
„ATOPOWI BOHATEROWIE”

Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Konkursu „Atopowi Bohaterowie” (dalej „Konkurs”) jest Havas Worldwide
Warsaw Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marynarskiej 11, wpisana do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000108180, NIP
5260207462 (dalej „Organizator”).

2. Konkurs prowadzony jest na zlecenie Sanofi-Aventis sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
przy ul. Bonifraterskiej 17, 00-203 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000036286, NIP
8130140525, REGON 690135895, kapitał zakładowy: 50 738 386,94 zł oraz Nepentes Pharma
sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Bonifraterskiej 17, 00-203 Warszawa, wpisana do
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS
0000374885, NIP 527-26-43-973, REGON 142726126, kapitał zakładowy: 168.050.000

PLN (dalej „Partner”).
3. Konkurs jest organizowany w celu wyłonienia prac konkursowych przedstawiających historie
dzieci z atopowym zapaleniem skóry (dalej „AZS”). Zwycięskie Prace zostaną opublikowane
na stronie internetowej www.atopowibohaterowie.pl (dalej „Portal”).
4. Fundatorem nagród w Konkursie jest Partner – Nepentes Pharma, spółka Grupy Sanofi.
5. Organizator oświadcza, że 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. z
2009 r. Nr 201, poz. 1540, ze zm.). Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu
art. 919 § 1 Kodeksu cywilnego.
Zasady Konkursu
1. Zgłaszającym w Konkursie może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna mająca pełną
zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
będąca jednym z rodziców dziecka w wieku nie mniej niż 5 i nie więcej niż 8 lat, u którego
zostało zdiagnozowane AZS (dalej „Dziecko”) i którego historia została opisana w zgłoszeniu
do Konkursu (dalej „Zgłaszający”).

2. W Konkursie nie mogą brać udziału właściciele, osoby zarządzające, pracownicy i
przedstawiciele Organizatora oraz Partnera, a także osoby współpracujące ze wskazanymi
powyżej podmiotami w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy oraz członkowie
ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i
osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.
3. W celu wzięcia udziału w Konkursie, Zgłaszający, w dniach od 1.02.2016r. do 30.06.2016r.,
przesyła za pośrednictwem formularza dostępnego na Portalu zgłoszenie do wzięcia udziału
w Konkursie (dalej „Zgłoszenie”), które składa się z:
a) pisemnego opisu historii Dziecka cierpiącego na AZS (opis nie może przekraczać 2000
znaków, ze spacjami) (dalej „Historia”);
b) fotografii przedstawiającej Dziecko, którego historia została opisana (dopuszczany
rozmiar pliku: 3MB, maksymalna szerokość 570px, dopuszczalne formaty pliku: .jpg,
.png)(dalej „Fotografia”). Fotografia jest elementem nieobowiązkowym.
zwane dalej łącznie „Pracą”.
4. Poprzez dokonanie Zgłoszenia, Zgłaszający oświadcza, że spełnia wszystkie warunki udziału w
Konkursie, o których mowa w ust. 1 powyżej.
5. Ponadto Zgłaszający powinien:
a) dokonać akceptacji Regulaminu;
b) wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych w formularzu
zgłoszeniowym w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym wydania nagrody, a w
przypadku załączenia Fotografii także zgodę na korzystanie z wizerunku
Zgłaszającego utrwalonego w ramach Fotografii, o ile dotyczy;
c) dołączyć do Zgłoszenia zgodę na przetwarzanie i rozpowszechnianie danych
osobowych Dziecka, w tym danych dotyczących stanu zdrowia dziecka, a w
przypadku załączenia Fotografii także zgodę na korzystanie z wizerunku Dziecka
utrwalonego w ramach Fotografii (dalej „Zgoda”).
6. Formularz Zgody zostanie udostępniony na Portalu. Zgłaszający musi go wydrukować i
własnoręcznie podpisać, a do Zgłoszenia dołączyć skan lub fotografię podpisanej Zgody.
Organizator może także zażądać od Zgłaszającego przesłania na adres Organizatora oryginału
formularza Zgody.
7. Zgłaszający może również wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych w celach
marketingowych oraz w celu otrzymywania informacji handlowych drogą elektroniczną.
8. W każdym miesiącu trwania Konkursu jury konkursowe (dalej „Jury”) składające się z
przedstawiciela Organizatora oraz przedstawiciela Partnera wybierze 15 najciekawszych Prac
(dalej „Zwycięskie Prace”). Prace będą oceniane pod kątem ich wartości informacyjnej
(merytoryczności), stylistyki oraz walorów artystycznych. Autorzy najciekawszych Prac
uzyskają prawo do nagrody (dalej „Zwycięzca”). Nagrody niewydane w danym miesiącu
trwania Konkursu przechodzą na następny miesiąc trwania Konkursu. Organizator zastrzega
sobie prawo do niewydania wszystkich nagród w danym miesiącu w razie nienadesłania

odpowiedniej liczby prac, albo niezadowalającego poziomu prac (brak spełnienia kryteriów
konkursowych określonych w Regulaminie).
9. Wyniki Konkursu będą ogłaszane na Portalu do 10 dnia każdego miesiąca, przez cały czas
trwania konkursu.
10. Zwycięskie prace zostaną opublikowane na Portalu.

Nagrody
11. Zwycięzca otrzyma nagrodę w postaci zestawu kosmetyków marki Emolium, w której znajdą
się: Krem trójaktywny Emolium P 50 ml oraz Trójaktywna emulsja do kąpieli Emolium P 200
ml. („Nagroda”). Wartość każdego zestawu to 73 zł brutto.
12. Do Nagrody zostanie doliczona dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej
wysokości podatku obciążającego zwycięzcę Nagrody. Nagroda pieniężna przeznaczona jest
na zapłatę należnego podatku dochodowego od osób fizycznych, którego płatnikiem jest
wydający Nagrodę. Zwycięzca nie jest uprawniony do żądania wypłaty dodatkowej nagrody
pieniężnej.
13. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do żądania zamiany Nagrody na nagrodę pieniężną, ani na
inną Nagrodę.
14. Zgłaszający zobowiązany jest do współpracy z Organizatorem w zakresie niezbędnym do
przekazania Nagrody, w tym do przekazywania wskazanych przez Organizatora informacji.
Nie wywiązywanie się z obowiązku współpracy może spowodować utratę prawa do Nagrody
głównej lub uniemożliwić skorzystanie z niej.
15. W przypadku utraty prawa do Nagrody przez Zwycięzcę, Organizator może wybrać kolejnego
Zwycięzcę zgodnie z zasadami Konkursu.
Prawa do Pracy konkursowej
16. Tworząc Pracę w ramach Konkursu Zgłaszający oświadcza, że: (a) Praca stanowi przejaw jego
indywidualnej i oryginalnej twórczości oraz, że przysługują mu wszelkie prawa do Pracy i nie
są one w żaden sposób ograniczone ani obciążone; (b) rozporządzenie przez niego Pracą lub
prawami do niej, po jej zamieszczeniu nie wpłynie na uprawnienia Organizatora; (c)
korzystanie z Pracy zgodnie z Regulaminem nie zagrozi, ani nie naruszy niczyich praw, dóbr,
prawa ani tajemnicy chronionej prawem lub na podstawie zobowiązania; (d) posiada
wszelkie niezbędne zgody lub wyraża zgodę na rozpowszechnianie wizerunku osób
utrwalonych na Fotografii w zakresie opisanym w niniejszym Regulaminie.
17. Zgłaszający z chwilą przesłania Pracy udziela Organizatorowi i Partnerowi niewyłącznej
Licencji, na korzystanie z Pracy w ramach stron internetowych, portali, serwisów, jak również
publikacji wydawanych drukiem przez Organizatora, Partnera, w tym utrwalania,

zwielokrotniania, wprowadzania do obrotu, publicznego udostępniania w taki sposób, aby
każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, rozpowszechniania
za pomocą mediów strumieniowych i w celu pobrania oraz zezwalania na to osobom trzecim,
niezależnie od ich liczby, niezależnie od formy, częstotliwości, miejsca i czasu dostępu, także
w celach promocyjnych i reklamowych. Licencja obejmuje prawo do udzielania dalszych
licencji (sublicencji). Zgłaszający przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że licencja,
zezwolenia i zgody, o których mowa powyżej wydane są bez ograniczenia czasowego,
terytorialnego i ilościowego oraz bez wynagrodzenia dla Zgłaszającego i innych podmiotów
uprawnionych do Pracy, w zamian za możliwość uczestniczenia w Konkursie i wygrania
Nagrody.
18. Zgłaszający wyraża zgodę i upoważnia Organizatora i Partnera do wykonywania praw
zależnych do Pracy i nimi dysponowania. Organizator, Partner lub wskazany przez nich
podmiot jest uprawniony do dokonywania opracowań Pracy i do korzystania i rozporządzania
tymi opracowaniami w pełnym zakresie opisanym w Regulaminie. Organizator Konkursu
zastrzega sobie prawo do skrócenia lub wprowadzenia zmian redakcyjnych w Zwycięskich
Pracach (dalej „Zmiany”). Zgłaszający jest zobowiązany do współpracy z Organizatorem w
zakresie akceptacji Zmian. Jeżeli Zgłaszający nie zaakceptuje Zmian w wyznaczonym przez
Organizatora terminie, po upływie tego terminu Organizator może opublikować Zwycięską
Pracę ze Zmianami. Jeżeli do Zwycięskiej Pracy nie zostanie dołączona Fotografia, Organizator
ma prawo do publikacji Zwycięskiej Pracy wraz z wybranym przez siebie zdjęciem, które w
ogólny sposób będzie nawiązywało do treści Pracy.
19. Niezależnie od powyższego, Organizator, w oparciu o przepis art. 921 § 3 kodeksu cywilnego,
zastrzega, iż nabywa wszelkie prawa autorskie do nagrodzonej Pracy. W celu uniknięcia
wątpliwości, nabycie praw następuje w najszerszym możliwym zakresie i na wszelkich polach
eksploatacji, w tym w szczególności wskazanych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i
prawach pokrewnych oraz obejmuje wszelkie zezwolenia i zgody w zakresie praw osobistych
Zgłaszającego opisane powyżej, w tym w szczególności zgodę na tworzenie i eksploatację
dowolnych opracowań Pracy, łączenie ich z innymi dobrami i wykorzystanie w szeroko
pojętym charakterze promocyjnym i reklamowym – na podstawie pisemnej umowy zawartej
z autorami Zwycięskich Prac.
Reklamacje
20. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu mogą być zgłaszane za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres e-mail: atopowibohaterowie@emolium.pl lub listem - pod adresem
Organizatora.
21. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko oraz adres e-mail osoby składającej reklamację, jak
również zawierać powód / powody reklamacji oraz ich dokładny opis.
22. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem
reklamacji Organizator zwróci się do składającego reklamację o ich uzupełnienie we wskazanym
zakresie.

23. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. O rozpatrzeniu i
wyniku rozpatrzenia reklamacji składający zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty email – a jeśli reklamacja została doręczona listem – odpowiedź zostanie udzielona w tej samej
formie.
Dane osobowe
24. Administratorem danych podanych w ramach Konkursu (dalej „Dane”) jest Nepentes Pharma
sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Bonifraterskiej 17, 00-203 Warszawa.
25. Dane przetwarzane będą w celu niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu zgodnie z
Regulaminem oraz w celach marketingowych Administratora. Za dodatkową zgodą
Administrator będzie przesyłał informacje handlowe drogą elektroniczną na podany przez
Zgłaszającego adres e-mail.
26. Zgłaszający ma prawo dostępu do treści podanych Danych oraz do ich poprawiania. Ponadto
Zgłaszający jest zobowiązany do poinformowania administratora o każdorazowej zmianie
Danych.
27. Dane podawane są dobrowolnie, jednak ich niepodanie przez Zgłaszającego lub niewyrażenie
przez niego zgody na ich przetwarzanie w celu niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu
zgodnie z Regulaminem, uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie.
Postanowienia końcowe
28. Skrócony opis zasad przeprowadzenia Konkursu może znajdować się w materiałach
reklamowych lub promocyjnych dotyczących Konkursu. Skrócone opisy zasad
przeprowadzenia Konkursu mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną posiadają
wyłącznie przepisy Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa.
29. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.atopowibohaterowie.pl
oraz, w wersji papierowej, w siedzibie Organizatora.

Załączniki :
- Formularz Zgody – zgoda na korzystanie z danych Rodzica i zgoda na korzystanie z danych
dziecka.

