
REGULAMIN KONKURSU CHALLENGE4HYGIENIST 2022

1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą „challenge4Hygenists” (zwany dalej
„Konkursem”), w ramach organizowanej 9 edycji szkoleń dla higienistek i asystentek
stomatologicznych na terenie całej Polski za pośrednictwem portalu Facebook.

2. Organizatorem Konkursu jest Colgate-Palmolive (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie, ul. Wybrzeże Gdyńskie 6D, 01-531 Warszawa, wpisana do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS:
0000035014; NIP: 1180006759; kapitał zakładowy w wysokości 21.003.506 zł (dalej
„Organizator” lub „C-P”). Sponsorem nagród jest Colgate-Palmolive (Poland) Sp. z
o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wybrzeże Gdyńskie 6D, 01-531 Warszawa, wpisana do
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
KRS: 0000035014; NIP: 1180006759; kapitał zakładowy w wysokości 21.003.506 zł
oraz Satelec SAS - Acteon Group z siedzibą 17 av. Gustave Eiffel - B.P. 30216,
33708 MERIGNAC cedex - France, pod numerem NIP - FR 39 782 016 240 (dalej
„Sponsor” lub „C-P”)

3. Konkurs rozpoczyna się w dniu 20.09.2022 r., a kończy się w dniu 3.10.2022 r., który jest
ostatecznym dniem wyłonienia laureatów i wydania nagród w Konkursie. Uczestnicy
mają możliwość dokonania zgłoszeń w dniach od 20.09.2022 do 27.09.2022 do godz.
23:59:59

4. Konkurs przeznaczony jest dla pełnoletnich osób fizycznych zamieszkałych na terenie
Polski (zwanych dalej „Uczestnikami”) posiadających status konsumenta w rozumieniu
art. 22¹ Kodeksu Cywilnego, oraz pełną zdolności do czynności prawnych, będących
użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie Facebook.com; które
zaakceptowały niniejszy Regulamin. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy:
Organizatora, a także członkowie ich rodzin. Członkami rodziny w rozumieniu
niniejszego regulaminu są: małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo, przysposobieni
oraz przysposabiający. Pracownikiem w rozumieniu niniejszego regulaminu jest zarówno
osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę jak i osoba współpracująca na podstawie
umowy cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie umowy o dzieło, umowy
zlecenia).  Organizator zwolniony jest z pobierania oświadczeń w tym zakresie.

5. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik powinien w dniach od 20.09.2022 r. do
27.09.2022  do godz. 23:59:59  wykonać zadanie konkursowe polegające na:

a) wysłuchaniu 5 wykładów i dyskusji, odbywających się podczas organizowanej 9
edycji szkoleń dla higienistek i asystentek stomatologicznych;

b) udzielić odpowiedzi na przygotowany test na stronie internetowej
https://meridolpro.eu/challenge4hygienist

c) uzupełnić swoje dane osobowe.
6. Uczestnik może dokonać wyłącznie jednego Zgłoszenia w Konkursie. W przypadku

dokonania więcej niż jednego Zgłoszenia, brane pod uwagę będzie jedynie pierwsze
Zgłoszenie.

7. W Konkursie nie będą uwzględniane Zgłoszenia niespełniające warunków niniejszego
Regulaminu, w szczególności warunków określonych w pkt. 4 i 5 Regulaminu.
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8. W niniejszym Konkursie przewidziano 15 jednakowych nagród w postaci nagród
produktowych tj, pasta do zębów meridolⓇ Ochrona Dziąseł 75ml, żel pod prysznic
Palmolive PURE POMEGRANATE 750ml, szczoteczka do zębów elmexⓇ ULTRA SOFT,
nić dentystyczna woskowana elmexⓇ o łącznej wartości brutto 70,48 PLN (sł:
siedemdziesiąt złotych i czterdzieści osiem groszy) każda. Łączna wartość Nagród w
konkursie wynosi 1057, 20 PLN (sł.: tysiąc pięćdziesiąt siedem złotych i dwadzieścia
groszy) brutto (wszystkie nagrody w Konkursie zwane są w niniejszym Regulaminie
„Nagrodami”).

9. Przewidziane są dodatkowe nagrody w postaci narzędzi, jakim są sierpy stomatologiczne
M23 dla zwycięzców w/w Konkursu o wartości brutto 62,85 PLN (sł: sześćdziesiąt dwa
złote, osiemdziesiąt pięć groszy) każda. Łączna wartość Nagród w konkursie wynosi
942,75 PLN (sł.: dziewięćset czterdzieści dwa złote i siedemdziesiąt pięć groszy) brutto
(wszystkie nagrody w Konkursie zwane są w niniejszym Regulaminie „Nagrodami”).

10. Nagrody w niniejszym Konkursie zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami
podatkowymi.

11. Jeden Uczestnik może wygrać w Konkursie jedną nagrodę.
12. Laureatom Konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości

nagrody, do otrzymania jej ekwiwalentu pieniężnego ani do przeniesienia prawa do
uzyskania nagrody na osoby trzecie.

13. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa
powołana przez Organizatora, składająca się z trzech przedstawicieli Organizatora
(zwana dalej: „Komisją Konkursową”).

14. Wyłonienie laureatów Konkursu nastąpi podczas posiedzenia Komisji Konkursowej,
które odbędzie się w dniu zakończenia procedury dokonywania Zgłoszeń do Konkursu.

15. Oceniając przesłane przez Uczestników odpowiedzi w teście, Komisja Konkursowa
działając w oparciu o kryterium udzielonych poprawnych odpowiedzi wyłoni 15
laureatów.

16. W przypadku, w którym kilka osób uzyska taką samą liczbę punktów, decydujące będzie
kryterium czasu, w którym zostały przesłane odpowiedzi.

17. Laureat za pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej drogą mailową i komentarza
pod postem konkursowym zostanie poinformowany o wygranej oraz poproszony o
skontaktowanie się w wiadomości prywatnej w celu podania swoich danych adresowych
koniecznych do wydania nagrody (imię, nazwisko, adres zamieszkania wraz z ulicą i
numerem domu/mieszkania, kodem pocztowym i miejscowością).

18. Podanie danych adresowych powinno nastąpić w ciągu 3 dni od otrzymania informacji o
wygranej w formie wiadomości prywatnej wysłanej droga e-mail. Po bezskutecznym
upływie terminu, Organizator w ciągu 5 dni podejmie trzy próby ponownego
skontaktowania się za pośrednictwem wiadomości prywatnej lub komentarza do
zgłoszenia pod postem konkursowym.

19. Nagrody zostaną wysłane na wskazane przez laureatów adresy korespondencyjne
wskazane w wiadomości prywatnej wysłane drogą mailową.

20. Ostateczna data wydania nagród w Konkursie to 3.10.2022 r.
21. Każdy Uczestnik Konkursu może zgłosić reklamację w związku z przeprowadzeniem i

uczestnictwem w Konkursie w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora, w
terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu. Reklamacje rozpatruje Organizator.
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Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika jak również
dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

22. Reklamacje rozpatrywane są̨ przez Organizatora w terminie 14 (czternastu) dni
kalendarzowych od daty ich otrzymania przez Organizatora. O sposobie rozpatrzenia
reklamacji Uczestnik Konkursu zostanie powiadomiony za w formie pisemnej w terminie
7 (siedmiu) dni kalendarzowych od dnia rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora.

23. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest
Colgate-Palmolive (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wybrzeże Gdyńskie
6D, 01-531 Warszawa. Przetwarzanie danych osobowych w zakresie wyżej wskazanym
odbywać się będzie na zasadach przewidzianych Rozporządzeniem 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 (RODO). Dane osobowe
podane przez Uczestnika konkursu w momencie przystępowania do niego jak i później w
czasie jego trwania, lub ew. po jego zakończeniu w związku ze złożoną reklamacją będą
przetwarzane przez Organizatora z siedzibą i adresem wskazanymi powyżej.
Dane osobowe podane przez Uczestnika będą przetwarzane w celu organizacji i
przeprowadzenia Konkursu, poinformowania go o ew. wygranej, w celu wydania
nagrody, w celu ew. rozpatrzenia złożonej reklamacji a także w celach archiwizacyjnych.
Organizator przetwarza wskazane dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego
interesu (art. 6 ust. 1 lit f) RODO), którym jest umożliwienie Uczestnikom Konkursu
wzięcia w nim udziału, umożliwienie Organizatorowi przeprowadzenie Konkursu,
poinformowanie Uczestników o ew. wygranej, wydanie nagrody oraz ew. rozpatrzenie
reklamacji.
Organizator może udostępnić dane osobowe Uczestników zewnętrznym dostawcom usług
takim jak księgowi, podmioty prowadzące obsługę IT, podmioty świadczące usługi
pocztowo-kurierskie, itp.

Osoby, których dane osobowe przetwarza Organizator, mają prawo do:
- dostępu do swoich danych osobowych
- żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe
- żądania usunięcia danych
- żądania ograniczenia przetwarzania danych
-wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – z przyczyn związanych ze
szczególną sytuacją osób, których dane są przetwarzane.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia
Organizatorowi zorganizowania Konkursu i powiadomienia Uczestników o przyznaniu
nagrody oraz ew. rozpatrzenia reklamacji; w zakresie, jaki dotyczy wykonania obowiązku
pobrania zaliczek na podatek dochodowy od nagród przekazanych laureatowi, podanie
danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów wskazanej wyżej ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych.
Organizator nie przetwarza danych osobowych Uczestników Konkursu w sposób
opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
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Z uwagi na to, że Konkurs odbywa się z wykorzystaniem portalu Facebook,
współadministratorem danych osobowych Uczestników jest Facebook Ireland Ltd. 4
Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland. Szczegółowe informacje nt.
przetwarzania danych osobowych przez Facebook dostępne są na stronie
https://www.facebook.com/policy.php

24. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym, których wynik zależy
od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19
listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j.: Dz.U. z 2019 r. poz. 847).

22. Regulamin Konkursu dostępny jest
REGULAMIN_ konkursu Challenge4Hygienists 2022 (1).docx

23. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia Konkursu. Organizator Konkursu
zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie.
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