
Regulamin serwisu konkursowego 

„Podziel się sercem” (zwany dalej: „Regulaminem”) 

[I. Postanowienia ogólne] 

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki przeprowadzenia 
konkursu w serwisie konkursowym, w ramach konkursu pt. „Podziel się sercem”, 
(zwanego dalej „Konkursem”). 

2. Organizatorem Konkursu jest Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o., z siedzibą w 
Warszawie (00-728), ul, Bobrowiecka 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod 
numerem 0000043523, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział 
Gospodarczy KRS, NIP 525-21-13-462, kapitał zakładowy: 6.187.000 złotych (zwana 
dalej „Organizatorem”). 

3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników jest 
Organizator. 

4. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator. 
5. Konkurs obejmuje terytorium Polski i jest organizowany za pośrednictwem strony 

internetowej: www.madrababcia.pl/poradyodserca (zwanej dalej „Stroną”). 
6. Czynności związane z obsługą techniczną Konkursu prowadzi agencja The Digitals 

sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Mangalia 2a, 02-758 Warszawa, wpisaną 
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000280647, akta rejestrowe której prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w 
Warszawie, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego (zwana dalej „Agencją”). 

7. Konkurs trwa w okresie od 02.09.2020 r. do 30.09.2020 r. 
8. Celem Konkursu jest wyłonienie 110 (stu dziesięciu) najbardziej kreatywnych 

Uczestników, którzy prawidłowo wykonają zadanie konkursowe, opisane w pkt. III 
Regulaminu poniżej, zadane przez Organizatora. 

9. Uczestnik nie może przenosić na osoby trzecie uczestnictwa w Konkursie, praw i 
obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania przyznanej 
nagrody. 

[II. Uczestnicy konkursu] 

1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i oznacza akceptację postanowień Regulaminu. 
2. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i 

posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, oraz mające miejsce zamieszkania 
na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.  

3. Warunkiem udziału w Konkursie jest akceptacja postanowień niniejszego regulaminu 
oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów udziału w 
Konkursie. 

4. Istotą konkursu jest wyłonienie laureatów, którzy wykonają zadanie konkursowe, 
opisane w pkt. III poniżej, i prześlą stanowiącą wykonanie zadania konkursowego 
Odpowiedź, w trakcie trwania Konkursu w sposób wskazany w pkt. III poniżej. 

5. Z udziału w Konkursie wykluczeni są pracownicy Organizatora i Agencji, jak również 
członkowie ich rodzin, tj.: wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice 
małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 

6. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych Regulaminem zasad, jak 
również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w 
Konkursie. 

 

 



[III. Zasady udziału w konkursie] 

1. W celu wzięcia udziału w Konkursie należy wykonać zadanie: Wyślij nam zdjęcie lub 
film, na którym pojawia się motyw serca i krótko opisz zgłoszenie. Rysunek z sercem, 
malunek, wyszywanka, apetyczne danie z kształtem serca, figura gimnastyczna… 
forma jest dowolna! („Odpowiedź” lub „Zgłoszenie Konkursowe”). Zgłoszenie następuje 
przez formularz konkursowy na stronie madrababcia.pl/poradyodserca, który zawiera 
m. in. imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu 

2. Wysłane zgodnie z ust. 1 Odpowiedzi będą poddane ocenie Komisji Konkursowej w 
celu wyłonienia Zwycięzców. 

3. Każdy Uczestnik może zgłosić na Konkurs tylko jedną Odpowiedź. Uczestnik musi być 
autorem Odpowiedzi.  

4. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne. 
5. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Odpowiedź powinna spełniać poniższe 

warunki: 
a) powinna być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika, 
b) nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, treści sprzecznych  
c) powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami i 

zasadami współżycia społecznego, nie może zawierać treści powszechnie 
uznanych za obraźliwe, nie może godzić w uczucia religijne i polityczne osób 
trzecich czy naruszać praw osób trzecich 

d) nie może zawierać treści reklamowych jakichkolwiek podmiotów, z wyłączeniem 
treści reklamowych dotyczących POLPHARMA,  

e) nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich, 
praw własności przemysłowej, praw do wizerunku oraz dóbr osobistych osób 
trzecich. 

6. Organizator może wykluczyć Uczestnika z Konkursu na każdym jego etapie w 
przypadku naruszenia ust. 5 powyżej lub niespełnienia innego z wymogów określonych 
Regulaminem. O wykluczeniu z Konkursu Uczestnik zostanie powiadomiony przez 
Organizatora za pośrednictwem poczty elektroniczną na podany przez siebie adres e-
mail, z podaniem przyczyny wykluczenia. 

7. Jeżeli Odpowiedź zawiera wizerunek osób trzecich, Uczestnik ponosi 
odpowiedzialność za uzyskanie zgody osób trzecich na wykorzystanie ich wizerunku, 
głosu lub innych dóbr osobistych i przyjmuje na siebie ewentualne roszczenia z tym 
związane.  

8. Uczestnik, z chwilą dodania Zgłoszenia Konkursowego udziela Organizatorowi 
nieodpłatnej, przenoszalnej, lecz niewyłącznej licencji do korzystania z przedmiotów 
praw własności intelektualnej zawartych w danym Zgłoszeniu Konkursowym 
(niezależnie od otrzymania przez Uczestnika nagrody), w szczególności z utworów bez 
ograniczeń terytorialnych, czasowych lub ilościowych, z prawem do udzielania 
sublicencji, na następujących polach eksploatacji: 
a) utrwalenie i zwielokrotnienie dowolną techniką w tym w szczególności techniką 

drukarską; 
b) wprowadzenie do obrotu; 
c) wykorzystanie całości i pojedynczych elementów dla potrzeb stworzenia dowolnych 

materiałów reklamowych (przykładowo reklamy prasowe, ulotki, plakaty o 
dowolnych rozmiarach, materiały okolicznościowe) oraz korzystanie z nich w 
ramach materiałów reklamowych, poprzez ich utrwalanie i zwielokrotnianie 
technikami opisanymi w punkcie a. powyżej, oraz wprowadzenie do obrotu, 
rozpowszechnianie, najem, użyczenie, a także publiczne udostępnianie w taki 



sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie 
wybranym; 

d) rozpowszechnianie i udostępnianie w sieci Internet poprzez wprowadzenie do 
pamięci komputera bez względu na ilość nadań, emisji, wytworzonych 
egzemplarzy; 

e) rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób w całości lub części, nadawanie za 
pomocą wizji, fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stacje naziemne, za 
pośrednictwem satelity, wystawienie, wyświetlenie, publiczne odtworzenie, 
publiczne wykonanie, nadawanie w sposób równoczesny i integralny z inną 
organizacją lub podmiotem radiowym lub telewizyjnym, publiczne udostępnienie 
utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie 
przez siebie wybranym; 

f) najem, dzierżawa, zarejestrowanie utworu jako znaku towarowego, wzoru 
użytkowego lub przemysłowego. 

9. Na mocy licencji określonej powyżej, utwór Uczestnika zawarty w Zgłoszeniu 
Konkursowym może być wykorzystany w dowolny sposób, przetworzony, 
rozpowszechniony w całości lub w części, w połączeniu z innymi dziełami, może zostać 
zmieniony, opracowany, w szczególności w celu promocji i reklamy, w tym formie 
plakatów, folderów, w tym reklam audiowizualnych.  

10. Organizatorowi przysługuje prawo dokonywania i korzystania z wszelkich opracowań 
utworu, w tym między innymi dokonywania przeróbek, korekty, zmian i adaptacji 
całości utworu lub jego pojedynczych fragmentów, jak również prawo swobodnego 
używania i/lub korzystania z utworu oraz jego pojedynczych elementów na terenie kraju 
oraz za granicą. Organizator ma prawo do nieoznaczania Utworu informacjami 
identyfikującymi jego twórcę. 

11.  Uczestnik upoważnia Organizatora do wykonywania, przysługujących Uczestnikowi, 
autorskich praw osobistych do Utworu oraz zobowiązuje się powstrzymać od 
samodzielnego wykonywania tych praw.  

12. Organizator w każdym czasie będzie uprawniony do zwrócenia się do wybranych 
Uczestników z ofertą nabycia majątkowych praw autorskich do Utworu. Warunki 
korzystania z tych praw oraz należne z tego tytułu wynagrodzenie Uczestników będzie 
określać odrębna umowa. Uczestnik przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że 
Organizatorowi przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu praw określonych w 
niniejszym punkcie. W razie zbycia tych praw osobie trzeciej bez umożliwienia nabycia 
ich na takich samych warunkach przez Organizatora, Uczestnik ponosi 
odpowiedzialność za szkody wyrządzone w ten sposób Organizatorowi. 

13. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do dnia 14.10.2020 r. za pośrednictwem poczty 
e-mail lub telefonu pod numerem wskazanym w zgłoszeniu, o którym mowa w III ust. 
1 Regulaminu. . Lista Laureatów będzie też dostępna na podstronie konkursowej. 

[IV. Nagrody w Konkursie] 

1. Nagrodami w Konkursie jest 10 nagród I stopnia: ciśnieniomierz „DiagnosticPro Afib” 
oraz dzienniczek do pomiaru ciśnienia o wartości do 200 zł brutto każdy oraz 100 
nagród II stopnia: książka „Dieta śródziemnomorska. Książka kucharska” autora 
Itsiopoulos Catherine o wartości do 100 zł brutto każda. 

2. Każdy Uczestnik może wygrać tylko jedną Nagrodę w Konkursie (zwane dalej: 
„Nagrodami”). 

3. Zwycięzców Konkursu wybierze Komisja Konkursowa wybrana przez Organizatora 
(„Komisja Konkursowa”). W skład Komisji Konkursowej wchodzą trzy osoby wybrane 
przez Organizatora. 



4. Nagrody otrzyma 110 (stu dziesięciu) Uczestników Konkursu, których Zgłoszenia 
Konkursowe zostaną uznane za najciekawsze i najbardziej kreatywne przez Komisję 
Konkursową. W przypadku mniejszej liczby zgłoszeń Konkursowych, Organizator ma 
prawo nagrodzić mniejszą liczbę Uczestników.  

5. Wyłączone jest prawo żądania przez Uczestnika wypłaty równowartości nagrody w 
gotówce bądź prawo jej zamiany na inną nagrodę. 

6. Nagrody o których mowa w pkt 1 zostaną wysłane przesyłką kurierską na koszt 
Organizatora.  

7. Nagrody wysyłane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Organizator 
Konkursu nie wyraża zgody na przesyłanie nagród poza granice Rzeczypospolitej 
Polskiej. 

8. Jakiekolwiek roszczenia Uczestników dotyczące rodzaju, rozmiaru, jakości, standardu 
i innych właściwości nagród są wyłączone. Uczestnikom nie przysługuje prawo do 
zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród ani otrzymania ich ekwiwalentu 
pieniężnego lub rzeczowego jak również prawo do cesji uprawnienia do otrzymania 
nagrody. 

9. Organizator zachowuje prawo do zmiany nagród rzeczowych na nagrody tożsame 
wartościowo.  

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady nagród wynikłe z winy producenta. 
11.  Nagrody, które nie zostały wygrane lub nagrody, do których wygrani utracili prawa z 

przyczyn określonych w Regulaminie pozostają w dyspozycji Organizatora. 
12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika błędnych 

danych adresowych. Zwrot przesyłki właściwie zaadresowanej tzn. wedle podanych 
przez Uczestnika danych, skutkuje przepadkiem nagrody, która przechodzi do 
dyspozycji Organizatora. 

 

[V. Zasady przyznawania nagród w Konkursie] 

1. Spośród wszystkich Zgłoszeń Konkursowych Komisja Konkursowa powołana przez 
Organizatora wybierze najbardziej kreatywne Zgłoszenia Konkursowe, które zostaną 
nagrodzone Nagrodami w ramach niniejszego Konkursu, zgodnie z zasadami 
opisanymi w niniejszym Regulaminie. Przy wyborze zwycięzców Nagród Komisja 
Konkursowa kierować się będzie swoim własnym uznaniem, biorąc pod uwagę 
oryginalność oraz kreatywność przy wykonaniu Zadania konkursowego. 

2. Decyzja Komisji Konkursowej zapada jednomyślnie. 
3. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej za pośrednictwem wiadomości 

e-mail na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu zgłoszeniowym z prośbą 
o podanie adresu na jaki zostanie przesłana Nagroda oraz numeru telefonu. Podanie 
danych wskazanych w zdaniu poprzedzających stanowi warunek otrzymania Nagrody. 
Brak podania tych danych lub podanie nieprawidłowych danych może skutkować 
przepadkiem Nagrody, która przechodzi do dyspozycji Organizatora. 

4. Z prac Komisji Konkursowej zostanie sporządzony protokół, który nie jest do wglądu 
Uczestników. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wybrania mniej niż 110 zwycięskich 
Odpowiedzi, według własnego uznania. 

6. Wydanie nagród nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. 
Nagrody w Konkursie o wartości poniżej 2000 zł – przekazywane na rzecz osób 
fizycznych – są wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 
68ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst 
jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1387). 



7. Organizator nie przewiduje informowania Uczestników, którzy nie zostali zwycięzcami, 
o ich indywidualnych wynikach w Konkursie. 

[VI. Postępowanie reklamacyjne] 

1. Reklamacje dotyczące Konkursów należy składać pisemnie na adres pocztowy: The 
Digitals Sp. z o.o. ul. Mangalia 2a, 02-758 Warszawa z dopiskiem "Konkurs: Podziel 
się sercem” lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adresem 
konkurs@thedigitals.pl . 

2. Reklamacje będą rozstrzygane w terminie 14 dni od daty otrzymania danej reklamacji 
przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora. Decyzja Komisji 
Konkursowej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna. Od decyzji Komisji 
Konkursowej nie przysługuje odwołanie do innych organów Organizatora. Pozostaje 
to bez wpływu na prawo Uczestnika do dochodzenia przysługujących mu roszczeń w 
postępowaniu sądowym. 

3. Reklamacje można wnosić w czasie Trwania Konkursu oraz nie później niż w terminie 
1 tygodnia od daty rozstrzygnięcia Konkursu. Po upływie tego terminu reklamacje nie 
będą uwzględniane. 

4. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres 
Uczestnika oraz powody reklamacji. 

5. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji pisemnie na adres 
podany w reklamacji. 

[VII. Dane osobowe i postanowienia końcowe] 

Zgodnie z 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 w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej: RODO) 
informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polpharma Biuro 
Handlowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-728), ul. Bobrowiecka 6, 
wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000043523, przez 
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy 
KRS, NIP 525-21-13-462, kapitał zakładowy: 6.187.000 złotych 
(„Administrator”). 

2. Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie – na adres wskazany 
powyżej lub telefonicznie – pod numerem telefonu +48 58 563 16 00. 

3. Inspektorem ochrony danych u Administratora jest Michał Sobolewski, z 
którym może się Pan/Pani skontaktować we wszelkich sprawach 
dotyczących ochrony danych osobowych pisząc na adres Bobrowiecka 6, 
00-728 Warszawa lub na adres e-mail iod@polpharma.com lub telefonicznie 
– pod numerem + 48 22 364 63 11. 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach: 
a. organizacji i przeprowadzenia przez Administratora Konkursu − na 

podstawie: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie dobrowolnej zgody. 
b. informowania o udziale i wygranej w Konkursie na ww. stronie 

internetowej - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie 
zgody, która jest dobrowolna; 

c. reklamacyjnych − na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie 
prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, 
którym jest konieczność rozpatrzenia reklamacji zgłaszanych w związku 
z Konkursem;  



d. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z Konkursem - 
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie 
uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, którym 
jest możliwość dochodzenia roszczeń; 
 

5. Wobec Pani/Pana nie będą podejmowane decyzje w sposób 
zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym 
niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie (nie podanie danych skutkuje 
niemożliwością wzięcia udziału w Konkursie). Powyższe nie dotyczy podania 
danych dla celów informowania o udziale i wygranej w Konkursie – w tym 
zakresie podanie danych jest dobrowolne i nie jest warunkiem wzięcia 
udziału w Konkursie. 

7. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane Agencji, która koordynuje 
przeprowadzenie konkursu, w tym rozpatrywanie reklamacji, dostawcom 
usług IT, podmiotom świadczącym usługi doradcze, księgowe, prawnicze, 
serwisowe, firmom kurierskim do świadczenia usług w związku z Konkursem. 

8. Pana/Pani dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom i organom 
upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów 
prawa. 

9. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do 
państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym ani organizacji 
międzynarodowej. 

10. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres organizacji i realizacji 
Konkursu. 

11. W przypadku, w jakim podstawą przetwarzania danych jest udzielona zgoda, 
dane osobowe będą przetwarzane do czasu jej wycofania. 

12. W przypadku, w jakim podstawą przetwarzania danych będzie prawnie 
uzasadniony interes realizowany przez Administratora, dane będą 
przetwarzanie do czasu wniesienia sprzeciwu. 

13. Po upływie powyższego okresu dane osobowe będą przechowywane do 
momentu przedawnienia roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku 
przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności 
obowiązku przechowywania dokumentów księgowych. 

14. Przysługuje Pani/Panu: 
a. prawo dostępu do danych Pani/Pana dotyczących, prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania danych;  

b. prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od 
Administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie 
używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może 
Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi; 

c. w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych 
osobowych jest zgoda − prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie 
swoich danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody 
pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

15. W celu skorzystania z praw wymienionych powyżej należy skontaktować się 
z Administratorem lub inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe 
wskazane wyżej). 

16. Nadto przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu 
nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych), jeśli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych 
narusza RODO. 



17. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania zwycięskich Zgłoszeń 
konkursowych również do celów promocyjnych Fanpage’ów oraz samego 
Konkursu, na co Uczestnik wyraża zgodę. 

18. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W 
sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdować 
będą powszechnie obowiązujące przepisy, a w szczególności przepisy Kodeksu 
cywilnego. 

19. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, 
jeżeli jest to uzasadnione celem Konkursu i nie wpłynie na pogorszenie warunków 
uczestnictwa w Konkursie. 

20. Zasady przeprowadzania Konkursów określa wyłącznie niniejszy Regulamin. 

[VIII. Świadczenie usług drogą elektroniczną] 

1. W ramach Konkursu Organizator świadczy nieodpłatnie na rzecz Uczestników, na 
zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie, usługi drogą elektroniczną w zakresie 
niezbędnym do realizacji Konkursu. 

2. Przez usługi świadczone drogą elektroniczną na potrzeby Konkursu należy rozumieć 
takie usługi jak: 
a) umożliwienie zapoznania się z Zadaniem Konkursowym; 
b) umożliwienie wzięcia udziału w Konkursie. 

3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą, gdy 
Uczestnik rozpocznie korzystanie z usług objętych Regulaminem. 

4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną może być w każdej chwili rozwiązana 
przez Uczestnika poprzez rezygnację z uczestnictwa w Konkursie. 

5. Warunkiem technicznym niezbędnym do korzystania z usług świadczonych drogą 
elektroniczną jest posiadanie zainstalowanej przeglądarki internetowej np. Internet 
Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Chrome, Safari. 

6. Organizator zastrzega, że korzystanie z usług objętych Regulaminem może wiązać się 
ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje 
Uczestnikom, przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania. 

7. Organizator korzysta we własnym zakresie z zabezpieczeń systemowych i stałej 
pomocy informatycznej zapewniając bezpieczeństwo przesyłanych i odbieranych 
danych. 

8. Do reklamacji usług świadczonych drogą elektroniczną stosuje się odpowiednio 
postanowienia Regulaminu, przy czym termin na zgłoszenie reklamacji liczy się od 
momentu wystąpienia zdarzenia uzasadniającego złożenie reklamacji. 

9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie w zakresie świadczenia 
usług drogą elektroniczną zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy 
prawa, w tym w szczególności ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług 
drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późniejszymi zmianami). 

10. Niniejszy Regulamin Konkursu dostępny jest dla Uczestników w siedzibie Organizatora 
oraz na Stronie: www.madrababcia.pl/poradyodserca w sposób umożliwiający jego 
pobranie na urządzenie końcowe w formacie PDF, przechowywanie i odtwarzanie w 
zwykłym toku czynności. 

 

 

 

 


