
 

 

 
 
 

 
 

REGULAMIN KONKURSU 
 

Organizator: Instytut Ochrony Zdrowia 
Biuro organizatora: 

ul. Zygmunta Glogera 2 lok. 11, 02-051 Warszawa 
biuro@ioz.org.pl 

 
§1 

Postanowienia ogólne 
 

1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie wiedzy o AATD. Niedobór Alfa-1 
Antytrypsyny (AATD) jest dziedziczną chorobą rzadką, która obecnie bardzo często jest błędnie 
diagnozowana. AATD powoduje postępującą utratę tkanki płucnej, co może mieć poważny 
wpływ na obniżenie jakości życia pacjenta. Bez właściwej diagnozy istnieje ryzyko, że AATD nie 
będzie skutecznie rozpoznany i leczony.  
Więcej informacji o niedoborze alfa-1 antytrypsyny znajduje się na stronie: 
https://whatisalpha-1.com/pl/ 

2. Zarejestrowanie uczestnictwa w Quzie wiedzy o AATD jest równoznaczne  
z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu oraz zobowiązaniem do jego przestrzegania. 

3. W przypadku, gdy rejestracji Uczestnika/ów dokonuje osoba trzecia, dokonujący rejestracji 
bierze na siebie odpowiedzialność poinformowania zarejestrowanych przez siebie 
Uczestnikow o prawach i obowiązkach wynikających z niniejszego regulaminu. 

4. Konkurs ma charakter otwarty, w którym udział mogą wziąć wszystkie osoby na warunkach 
ustalonych przez Organizatora. 

 
 

§2 
Kryteria przyznawania nagród  

 
1. Spośród wszystkich osób, które odpowiedzą poprawnie na wszystkie pytania w ankiecie, 

zostanie rozlosowanych 6 oczyszczaczy powietrza Xiaomi Air Purifier 3H.  
Oczyszczacz powietrza pochłania do 99,97% zanieczyszczeń takich jak dym, kurz, sierść 
zwierząt, pleśń oraz pyłki. Nowa wersja oczyszczacza została wyposażona w wysokiej klasy filtr 
HEPA, oraz w wygodny ekran dotykowy OLED o wysokiej rozdzielczości, dzięki któremu możesz 
wyświetlić temperaturę, wilgotność powietrza, oraz stan połączenia Wi-Fi. Urządzenie jest 
kompatybilne z Google Assistant, Amazon Alexa i MI Home. 

2. Udział w konkursie jest bezpłatny.  
3. O przyznaniu nagrody zwycięzca informowany jest mailowo. 
4. Wszelkie wątpliwości z tytułu przyznania nagrody rozstrzyga Organizator. 
5. Fundatorem nagród jest Firma Mereo Biopharma.  

 
 
 



 

 

 
 
 
 

§ 3  
Harmonogram przyznawania nagród 

 
1. Warunkiem ubiegania się o nagrodę jest wypełnienie ankiety zamieszczonej na stronie:    

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0QAg89d1cP4CMftZ_JkgCycTlQ57hXL1U1JMK
1z8r7YxDJQ/viewform?usp=sf_link 

2. Termin wypełniania ankiet on-line upływa z dniem 5 grudnia br. do godz. 23:59.  
3. Laureatów nagród spośród nadesłanych zgłoszeń wybiera Organizator konkursu. 
4. Nagroda zostanie wysłana na wskazany przez zwycięzcę adres w ciągu 30 dni od daty 

ogłoszenia zwycięzców.  
5. Zwycięzca jest zobowiązany przekazać Organizatorowi swoje dane adresowe (na terytorium 

Polski) do wysyłki nagrody w ciągu 7 dni kalendarzowych od nadania przez Organizatora 
wiadomości e-mail z informacją o wygranej na wskazany w formularzu adres e-mail  
Zwycięzcy pod rygorem utracenia prawa do otrzymania nagrody.  

6. Informacja o nagrodzonych zamieszczona będzie na stronie internetowej 
www.medexpress.pl  

 
§4 

Dane osobowe 
 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 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 („RODO”): 

1. Administratorem danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Fundacja Instytut Ochrony 
Zdrowia, z siedzibą w Warszawie (ul. Filtrowa 70 lok. 5, 02-057 Warszawa), posiadającą NIP 
7010337638, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i 
zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz 
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 
pod numerem KRS 0000415007. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie,  
za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Filtrowa 70 lok. 5, 02-057 Warszawa lub drogą e-
mailową pod adresem: biuro@fioz.org.pl. 

2. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. w oparciu o zgodę 
przetwarzania danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. 

3. Dane osobowe są przetwarzane w celu rejestracji uczestnictwa w Kongresie VACCINE FORUM 
2021. 

4. Administrator przetwarza następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail, których 
podanie jest warunkiem uczestnictwa w Kongresie oraz Konkursie Prac. Niepodanie 
powyższych danych przez osobę, ktorej dane dotyczą, będzie skutkowało niemożności 
realizacji powyższego celu przez Administratora. 

 
 



 

 

 
 
 
 
 

5. Organizator nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych ani danych osobowych 
dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków 
bezpieczeństwa. 

6. Odbiorcami danych osobowych mogą być upoważnieni pracownicy i przedstawiciele 
Administratora i podmiotow przetwarzających dane osobowe oraz inne niż wymienione 
powyżej podmioty wspołpracujące lub działające na zlecenie Fundacji Instytut Ochrony 
Zdrowia. Dane mogą zostać ujawnione także właściwym organom, o ile będą one 
upoważnione zgodnie z obowiązującym prawem. 

7. Dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza 
Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub organizacjach międzynarodowych. W przypadku, 
gdy przetwarzanie obejmowało będzie przesyłanie danych poza obszar Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego, będzie ono odbywało się z wykorzystaniem standardowych klauzul 
umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, w celu zapewnienia odpowiedniego 
poziomu ochrony danych wymaganego przepisami prawa 

8. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji działań wymienionych 
w ust. 3. 

9. Dane osobowe będą usunięte w następujących przypadkach: 
a) kiedy osoba, której dane dotyczą zwróci się o ich usunięcie lub wycofa udzieloną 

zgodę; 
b) po uzyskaniu informacji, że przechowywane dane są nieaktualne lub niedokładne; 
c) w razie zakończenia działalności Fundacji Instytut Ochrony Zdrowia i 

niekontynuowania jej przez podmioty współpracujące.  
10. Dane w zakresie: imię i nazwisko, adres e-mail, mogą być przechowywane przez okres 

kolejnych 3 lat od mementu wystąpienia powyższych przesłanek dla celów dowodowych ‒ 
dane te nie będą wykorzystywane do innych celów.  

11. W związku z przetwarzaniem danych osobowych uczestnikom Kongresu przysługuje prawo 
do: 

a) żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, 
b) żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych, 
c) żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych, 
d) żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych, 
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych, 
f) przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, 
g) cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem 
h) przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 
i) wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

12. Z praw wskazanych w ust. 11 powyżej można skorzystać poprzez: 
a) kontakt e-mailowy pod adresem: biuro@fioz.org.pl, 



 

 

 
 
 
 

b) kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Filtrowa 70 lok. 5, 02-057 
Warszawa. 

13. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i 
organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym 
zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem 
czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami 

14. Dane osobowe są przetwarzane elektronicznie, zgodnie z metodami i procedurami 
związanymi z celami przetwarzania, o których mowa w pkt. 4 powyżej. 

 
 

§5 
Postanowienia końcowe 

 
1. Wszystkie sprawy nieujęte w niniejszym regulaminie umowie regulują przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 
2. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z uczestnictwem w Kongresie będą rozstrzygane 

przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora. 
 
 
 

 
 
 


