
 

 Regulamin rozdania 
§1. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem rozdania, zwanego dalej „konkursem” jest Diabetmed. 

2. Fundatorem nagród jest PZWL Wydawnictwo Lekarskie Sp. z o.o. 

3. Konkurs zostanie przeprowadzone przy pomocy serwisu Instagram. 

4. Regulamin stanowi podstawę organizacji konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników. 

 

§2. Uczestnictwo w konkursie. 

1. Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne. 

2. Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie osoby, które odwiedzą profil serwisu na serwisie 

społecznościowym Instagram. 

3. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik 

zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie 

warunki, uprawniające go do wzięcia udziału w konkursie. 

 

§3. Przebieg i warunki udziału w konkursie. 

1. Udział w konkursie mogą wziąć wyłącznie uczestnicy będący użytkownikami serwisu Instagram. 

2. Konkurs odbywa się w serwisie Instagram, w postaci komentarzy pod postem konkursowym. 

3. Aby wziąć udział w konkursie należy w terminie od dnia ogłoszenia konkursu - 06.11.2022r. do dnia 

13.11.2022 do godziny 24:00 spełnić warunki udziału w konkursie: 

a) Napisać komentarz odpowiadający na treść pytania zadanego na profilu Diabetmed w serwsie Instagram. 

Pytanie konkursowe: Jakie jest tegoroczne hasło Światowego Dnia Cukrzycy? Co dla Ciebie znaczy? 

5. Poprzez wzięcie udziału w konkursie uczestnik konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na publiczne 

udostępnienie nazwy swojego profilu w przypadku zwycięstwa. 

 

§4. Zasady wyłaniania zwycięzców. 

1. Zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni przez „jury” tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki 

wymienione w §2 i §3 Regulaminu. 

2. Spośród zgłoszeń „jury” wyłoni 3 zwycięzców. 

3. W skład „jury” wchodzi Wioletta Zych-Haglauer (Diabetmed). 

4. Organizator w dniu 14.11.2022r. (Światowy Dzień Walki z Cukrzycą) ogłosi wyniki konkursu . 

 

§5. Nagrody 

1. Nagrodą jest książka wydawnictwa PZWL, wskazana przez organizatora: 

1 miejsce: https://pzwl.pl/Diabetologia-wieku-rozwojowego,70798372,p.html 

2 miejsce: https://pzwl.pl/Leczenie-cukrzycy-w-praktyce-klinicznej.-Tom-1,79462507,p.html 

3 miejsce: https://pzwl.pl/Cukrzyca-typu-1,88930319,p.html 

 

 



 

2. Nagrody zostaną wysłane do zwycięzców po zebraniu ich danych osobowych i skompletowaniu zamówienia. 

 

§6. Zwycięzca 

1. Zwycięzca ma obowiązek zgłosić się do organizatora w ciągu 24 godzin od ogłoszenia wyników poprzez 

wiadomość na profilu Diabetmed na serwisie Instagram. 

2. Zwycięzca w celu otrzymania nagrody, która zostanie nadania za pośrednictwem firmy kurierskiej, ma 

obowiązek zawrzeć w wiadomości: 

 

a) imię i nazwisko 

b) swój adres 

c) swój numer telefonu 

§7. Ochrona danych osobowych 

1. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia 

zwycięzcy i przyznania, realizacji i rozliczenia nagrody, na co uczestnicy wyrażają zgodę, przystępując do 

konkursu. 

2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z 

dnia 29 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych(tekst jednolity :DzU.z 2002r., nr 101, poz.926) 

Administratorem danych jest Diabetmed. 

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 , obejmuje także publikację nazwy profilu uczestnika. 
 


