REGULAMIN KONKURSU
„Apteczne (R)ewolucje – małe zmiany istotne korzyści”
ROZDZIAŁ I. DEFINICJE I POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem niniejszego konkursu (zwanego dalej „Konkursem”) jest Gedeon
Richter Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, przy ul. Ks. J.
Poniatowskiego 5, wpisana w rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
wydany przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy KRS:
0000138460,
NIP:
529-165-69-94,
REGON:
015228616(zwana
dalej
„Organizatorem”).
2. Partnerem organizacyjnym konkursu „Apteczne (R)ewolucje” jest On Board Public
Relations Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wolskiej 88, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS: 0000184984, NIP: 951-209-31-33,
REGON: 015613225 (zwana „Partnerem Organizacyjnym”, „Partnerem”).
3. Zasady Konkursu określa niniejszy Regulamin, który wchodzi w życie z dniem
rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia, z zastrzeżeniem
postanowień poniższych.
4. Konkurs odbywać się będzie w dniach od 15 marca 2018 roku do 30 września 2018
roku.
5. Konkurs przeznaczony jest dla właścicieli i kierowników aptek niezrzeszonych
w sieciach aptecznych w Polsce („zwany dalej „Uczestnikiem”). Z uczestnictwa
w Konkursie wyłączeni są członkowie najbliższych rodzin kierownictwa i pracownicy
Organizatora i Partnera. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych,
zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
6. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
7. Konkurs jest realizowany w ramach programu „Apteczne (R)ewolucje”,
zainicjowanego i zorganizowanego przez Gedeon Richter Polska Sp. z o.o.
z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim.
Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
ROZDZIAŁ II. ZASADY KONKURSU
1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zarejestrowanie się na portalu
www.aptecznerewolucje.pl i wypełnienie formularza zgłoszeniowego do wzięcia
udziału w konkursie „Apteczne (R)ewolucje”. W formularzu należy opisać problemy,
z jakimi boryka się dana apteka i na jakiej płaszczyźnie przydałaby się pomoc
Eksperta Programu. Przesyłając formularz zgłoszeniowy Uczestnik potwierdza, że
wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.
2. Do formularza zgłoszeniowego Uczestnik ma możliwość dołączenia maksymalnie 3
zdjęć apteki.
3. Pliki zgłaszanych zdjęć nie mogą przekroczyć 3MB.
4. Dozwolone formaty plików dla zdjęć: *.png, *.jpg, *.bmp, *.gif. Uczestnicy są
odpowiedzialni za konwersję przesyłanych plików do formatów akceptowanych przez
organizatorów konkursu.
5. Uczestnik Konkursu oświadcza, że
a. przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do załączonych
w formularzu zgłoszeniowym fotografii i filmu oraz że wszystkie osoby
widniejące na fotografiach i filmie wyrażają zgodę na ich publiczne
udostępnienie.
b. udziela Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie ani czasowo
licencji na publiczne udostępnianie fotografii i filmu przez Organizatora oraz
jego Partnera na potrzeby realizacji i promocji Konkursu, jak również na
wszystkie czynności konieczne dla udostępnienia zdjęcia i realizacji Konkursu,
w tym w szczególności wprowadzania do sieci komputerowych, Internetu,
wielokrotne utrwalanie i zwielokrotnianie fotografii, przesyłanie zdjęcia oraz na

przygotowywanie na swoje potrzeby, w szczególności na obróbkę redakcyjną
i komputerową
6. Zgłoszenia do Konkursu należy przesyłać do dnia 15 września 2018 roku.
Zgłoszenia przesłane po ww. terminie nie będą brane pod uwagę.
7. Z zastrzeżeniem poniższych postanowień niniejszego Regulaminu rozstrzygnięcie
Konkursu nastąpi w terminie do dnia 30 września 2018 roku.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu rozstrzygnięcia Konkursu
w przypadku, gdy do 15 września 2018 roku nie zostanie przesłana wystarczająca
liczba zgłoszeń, o czym Organizator poinformuje Uczestników drogą mailową, raz za
pośrednictwem ogłoszenia opublikowanego na stronie www.aptecznerewolucje.pl.
9. O wyborze aptek, które wezmą udział w „Aptecznych (R)ewolucjach”, decyduje Jury
Programu, w skład którego wchodzą: Przedstawiciel Organizatora, Przedstawiciel
Patrona lub Partnera oraz Eksperci Programu.
10. Do udziału w trzech rewolucjach zostaną wybrane trzy finałowe apteki.
11. „Apteczne (R)ewolucje” w wybranych aptekach odbędą się w terminie 1 października
– 30 listopada 2018 roku. Szczegółowe terminy zostaną uzgodnione z właścicielami
lub kierownikami wybranych aptek.
12. O wynikach Konkursu Uczestnik zostanie poinformowany drogą mailową
lub telefoniczną.
13. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania Konkursu w każdym czasie
szczególności z uwagi na niskie zainteresowanie i małą liczbę nadesłanych zgłoszeń.
ROZDZIAŁ III. NAGRODY – FINALIŚCI KONKURSU
1. Na podstawie decyzji Jury, po spełnieniu warunków określonych w pkt. 1 rozdz. II
wybrana – finałowa apteka otrzymuje nagrodę w postaci wzięcia udziału w „Aptecznej
(R)ewolucji”. W terminie pomiędzy 1 października a 30 listopada 2018 roku Eksperci
Programu wraz z Partnerem Organizacyjnym, dokonają wizji wygranej apteki w celu
wprowadzenia korzystnych zmian dla apteki.
2. Zmiany zaproponowane przez ekspertów Programu „Apteczne (R)ewolucje” będą
dotyczyły porad merytorycznych, z zakresu zarządzania apteką i marketingu, obsługi
pacjenta, ekspozycji produktów, wyglądu apteki etc.
3. Zmiany w trzech finałowych aptekach, o których mowa w pkt 10 Rozdziału II. nie
będą dotyczyły zmian materialnych, wymiany urządzeń, wyposażenia czy
asortymentu. Mogą zawierać sugestie co do drobnych zmian estetycznych.
4. Nagroda w postaci „(R)ewolucji” w wybranej aptece nie wiąże się z gratyfikacją
finansową. Wysokość nagrody jest równowarta wartości konsultacji merytorycznej
dwóch ekspertów Programu. Jej szacowana wysokość to 2.000 zł netto.
5. Wygrana w Konkursie nie podlega wymianie na gotówkę.
6. Wygranemu Uczestnikowi przysługuje możliwość odstąpienia od nagrody – udziału
w „(R)ewolucji”, w terminie 7 dni roboczych, od daty przyznania nagrody przez
Organizatora.
7. Wygrany ma obowiązek w ciągu 7 dni roboczych od przyznania nagrody przez
Organizatora, ustalić termin, w jakim w jego aptece odbędzie się „(R)ewolucja”.
8. Jeśli przesunięcie terminu wykonania „Aptecznej (R)ewolucji” leży po stronie
Organizatora, trzem finałowym aptekom należy się możliwość zmiany terminu.
9. Jeśli przesunięcie terminu wykonania „Aptecznej (R)ewolucji” leży po stronie Apteki
nagrodzonej w Konkursie, należy jej się możliwość zmiany terminu w ciągu 14 dni
roboczych, od terminu ustalonego na wykonanie „(R)ewolucji” w danej aptece.
Wygrana apteka ma możliwość wyłącznie do jednorazowej zmiany terminu.
10. Wygrany wyraża zgodę na podanie do publicznej wiadomości faktu udziału
w „Aptecznych (R)ewolucjach” oraz wyraża zgodę na wykonanie zdjęć
dokumentujących przebieg „(R)ewolucji” – zdjęcia z wizji lokalnej ekspertów.
11. Wygrany to właściciel lub kierownik apteki, która decyzją Jury zostanie wybrana do
finału „Aptecznych R(e)wolucji”. W takim przypadku, właściciel lub kierownik apteki
wyraża zgodę na rozpowszechnienie swojego wizerunku oraz faktu udziału

w Konkursie, wyłącznie w ramach działań mieszczących się w zakresie
realizowanego Konkursu aż do jego zakończenia. Rozpowszechnianie wizerunku
będzie polegało na udostępnianiu wyprodukowanego materiału fotograficznego
dokumentującego przebieg Konkursu na stronie portalu www.aptecznerewolucje.pl.
ROZDZIAŁ IV. DANE OSOBOWE
1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Gedeon Richter Polska Sp.
z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, przy ul. Ks. J. Poniatowskiego 5.
2. Dane osobowe uczestników Konkursu w zakresie określonym w Regulaminie będą
przetwarzane przez Organizatora zgodnie z przepisami Rozporządzenia 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
i obowiązującymi przepisów prawa.
3. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu obejmować będzie
następujący zakres danych:
a. imię i nazwisko;
b. adres poczty elektronicznej;
c. nazwa apteki i adres, w której jest zatrudniony;
d. numer telefonu;
e. stanowisko pracy.
4. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, jednak stanowi
warunek uczestnictwa w Konkursie.
5. Dane osobowe uczestników Konkursu przetwarzane będą w celach związanych
z uczestnictwem w Konkursie (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a), b) RODO)
w szczególności we wskazanych celach:
a. komunikacji mailowej lub telefonicznej z Organizatorem i Partnerem
Organizacyjnym na każdym etapie Konkursu aż do jego zakończenia;
b. przeprowadzenia wszystkich czynności związanych z udziałem apteki w finale
Konkursu, o których mowa w Rozdziale III powyżej;
c. publikacji rozstrzygnięcia Konkursu na portalu;
d. publikacji wizerunku na zasadach określonych w pkt 11 Rozdziału III.
6. Dane osobowe Uczestnika Konkursu będą przechowywane przez cały czas trwania
Konkursu „Apteczne Rewolucje” do czasu wyłonienia finalistów Konkursu „Apteczne
Rewolucje” i wykonania wszystkich czynności związanych z zakończeniem Konkursu,
w tym niezbędnych do dochodzenia lub ustalenia roszczeń albo obrony przed takimi
roszczeniami lub w innych celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez Organizatora.
7. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do
ich poprawiania. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo
ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.
8. W celu realizacji uprawnień w zakresie danych osobowych w szczególności
określonych w pkt 7 powyżej, Uczestnik może przesłać stosowną wiadomość e-mail
na adres: kontakt@aptecznerewolucje.pl.
9. Organizator danych osobowych może powierzyć przetwarzanie danych osobowych
Uczestnika innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, w celu realizacji
usług świadczonych przez Organizatora, w szczególności współpracującej
z Organizatora danych osobowych agencji PR i reklamowej oraz innym
podwykonawcom.
10. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.

11. .
ROZDZIAŁ V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą wykorzystywane tylko do realizowania
założeń Konkursu zgodnie z niniejszym Regulaminem.
2. Uczestnik Konkursu przystępując do Konkursu przyjmuje do wiadomości fakt, że jego
dane osobowe będą powierzone Partnerowi Organizacyjnemu Konkursu w drodze
zawartej umowy w celu realizacji Konkursu.
3. Decyzje Organizatora i Jury Konkursu mają charakter ostateczny i nie przysługuje od
nich odwołanie.
4. Przystąpienie do udziału w Konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem warunków
niniejszego Regulaminu.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają
odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
6. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania Konkursu w przypadkach,
o których mowa w pkt. 10 rozdz. II Regulaminu.
7. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, pod warunkiem, że nie
naruszy to już nabytych praw Uczestników. O każdorazowej zmianie Organizator
poinformuje uczestników na portalu www.aptecznerewolucje.pl co najmniej na 7 dni
przed wprowadzeniem zmian.

