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REGULAMIN KONKURSU  

DEDYKOWANEGO APTEKOM DOKONUJĄCYM SPRZEDAŻY 

SUPLEMENTU DIETY SELTAREN D3 I SELTAREN D3 FORTE 

ORGANIZOWANEGO PRZEZ UNIPHARM HOLDINGS SP. Z O.O. 

(dalej jako „Regulamin”) 

 

§ 1 

DEFINICJE 

1. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 

1.1. Uczestnik – podmiot prowadzący działalność gospodarczą w postaci apteki (tj. placówki 

ochrony zdrowia publicznego, w której osoby uprawnione świadczą w szczególności 

usługi farmaceutyczne), który w czasie trwania Konkursu nabył od Organizatora 

i dokonał dalszej sprzedaży suplementu diety SELTAREN D3 i SELTAREN D3 FORTE, 

zgłosił swój udział w Konkursie i spełnił warunki udziału w Konkursie - zgodnie 

z niniejszym Regulaminem, 

1.2. Komisja Konkursowa – komisja wyłoniona przez Organizatora, składająca się z 3 

(słownie: trzech) członków, dokonująca weryfikacji spełnienia przez Uczestników 

warunków udziału w Konkursie określonych w Regulaminie i wyłaniająca zwycięzców 

Konkursu, 

1.3. Konkurs – przedsięwzięcie Organizatora mające na celu wyłonienie zwycięzców spośród 

Uczestników, 

1.4. Nagrody – łącznie 10 Bonów Sodexo o wartości jednostkowej: 

1.4.1 Nagroda 1 - Za najwyższą ilościową sprzedaż (łączna liczba sprzedanych 

opakowań Produktu) - 1 bon Sodexo o wartości 2000,00 złotych, 

1.4.2 Nagroda 2 - Za drugą najwyższą ilościową sprzedaż (łączna liczba 

sprzedanych opakowań Produktu) - 1 bon Sodexo o wartości 1500,00 

złotych, 

1.4.3 Nagroda 3 – Za kolejne 8 najwyższych ilościowych sprzedaży Produktu -  8 

bonów Sodexo o wartości jednostkowej 1000,00 złotych (po jednym dla 

każdego wyłonionego Uczestnika) 

1.5. Organizator - UNIPHARM HOLDINGS SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie (02 - 884 

Warszawa), przy ul. Puławskiej nr 428, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000686696, NIP: 

9512441769, REGON: 367822108, kapitał zakładowy w wysokości 200 000,00 zł, 
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1.6. Osoba zgłaszająca – osoba fizyczna, która na podstawie umocowania lub przepisów 

prawa jest uprawniona do działania w imieniu Uczestnika, w zakresie uprawniającym do 

skutecznego dokonania Zgłoszenia. 

1.7. Produkt – suplement diety SELTAREN D3 i SELTAREN D3 FORTE, wydawany w aptece 

bez recepty, 

1.8. Przedstawiciel – przedstawiciel Organizatora Konkursu, zajmujący się jego obsługą, 

1.9. Zgłoszenie – wiadomość e-mailowa wysłana przez Osobę zgłaszającą, deklarująca 

udział Uczestnika w Konkursie, wysłana na adres konkurs@unipharm.pl wraz 

z załącznikami, 

1.10. Zwycięzcy – 10 Uczestników, którzy spełnili wszystkie warunki określone w niniejszym 

Regulaminie i których sprzedaż suplementu diety SELTAREN D3 i  SELTAREN D3 FORTE 

w okresie od 20 listopada 2021 roku do 30 grudnia 2021 roku, będzie najwyższa spośród 

wszystkich Uczestników. 

 

§ 2 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy Regulamin przedstawia zasady uczestnictwa oraz przebiegu Konkursu. 

2. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 20 listopada do 

30 grudnia 2021 roku. 

3. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

4. Tekst Regulaminu Konkursu będzie dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora oraz pod 

adresem https://unipharm.pl/product/seltaren-d3/, przez cały okres trwania Konkursu, a 

także w terminie 30 dni od jego zakończenia. 

5. Z Organizatorem można kontaktować się pisemnie poprzez pocztę tradycyjną na adres: 

ul. Puławska 428, 02-884 Warszawa lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adresem 

e-mail: konkurs@unipharm.pl. 

6. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, 

loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą 

w ustawie z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (tj. z dnia 27 października 2020 

r. Dz.U. z 2020 r. poz. 2094). 

7. Regulamin Konkursu jest wiążący dla Organizatora i Uczestników Konkursu, reguluje zasady 

i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki 

Uczestników Konkursu. 

8. Regulamin może ulec zmianom, jeżeli jest to uzasadnione potrzebą zapewnienia bezpiecznego 

funkcjonowania Konkursu i nie narusza praw jego Uczestników. Uczestnicy będą powiadamiani 

o zmianach Regulaminu. 

mailto:konkurs@unipharm.pl
https://unipharm.pl/product/seltaren-d3/
mailto:konkurs@unipharm.pl
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§ 3 

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. 

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, osoby współpracujące przy 

organizacji i prowadzeniu Konkursu, jak również członkowie rodzin wyżej wymienionych osób. 

3. Zgłoszenia udziału w Konkursie może dokonać wyłącznie Osoba zgłaszająca. 

4. Zgłoszenia udziału w Konkursie może dokonać Uczestnik, który spełni łącznie poniższe 

warunki: 

4.1. w dniach od 20 listopada 2021 roku do 30 grudnia 2021 roku, dokona zakupu Produktu 

Organizatora w dowolnej ilości, 

4.2. w dniach od 20 listopada 2021 roku do 30 grudnia 2021 roku, dokona sprzedaży 

Produktu w dowolnej ilości, 

4.3. Osoba zgłaszająca, najpóźniej w dniu 5 stycznia 2022 roku, wyśle Organizatorowi 

Zgłoszenie, tj. informację o chęci udziału w Konkursie skierowaną na adres e-mail: 

konkurs@unipharm.pl w której wskaże: (1) pełną nazwę apteki będącej 

Uczestnikiem, (2) adres do doręczenia Nagrody, (3) ilość Produktów 

sprzedanych przez Uczestnika w czasie trwania Konkursu i do której (4) załączy 

skan zanonimizowanego wydruku z systemu KamSoft, potwierdzającego sprzedaż 

Produktów w ilości wskazanej przez Uczestnika. 

w przypadku gdy udostępnienie danych sprzedażowych Uczestnika, wymagać będzie uzyskania 

dodatkowej zgody (osób innych niż Osoba zgłaszająca), Osoba zgłaszająca zobowiązana jest 

zgodę takiej osoby przed wysłaniem Zgłoszenia Organizatorowi. 

5. Uczestnik zobowiązany jest zanonimizować skany wydruku określonego w ust. 4.3. powyżej, 

w taki sposób, by nie zawierały żadnych danych osobowych w rozumieniu art. 4 ust. 1) 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 (dalej: „RODO”), 

innych niż dane osobowe samego Uczestnika i Osoby zgłaszającej. Zgłoszenia, które nie 

zostaną zanonimizowane, zostaną automatycznie wykluczone i nie będą brały udziału 

w Konkursie. 

6. Jeden Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko jeden raz, tj. może przesłać tylko jedno 

Zgłoszenie; w przypadku wysłania przez Uczestnika większej ilości Zgłoszeń, udział 

w Konkursie bierze wyłącznie to Zgłoszenie, które dotarło do Organizatora jako pierwsze. 

7. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 

a w szczególności przepisów dotyczących reklamy suplementów diety, reklamy środków 

spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego określonych Ustawą z dnia 25 sierpnia 

2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tj. z dnia 8 października 2020 r. Dz.U. z 2020 

mailto:konkurs@unipharm.pl
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r. poz. 2021), ochrony praw konsumentów, zakazu reklamy aptek określonego w art. 94a 

ustawy z dnia 6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne (tj. z dnia 18 maja 2021 r. Dz.U. 

z 2021 r. poz. 974 ze zm.). 

8. Organizator Konkursu ma prawo wykluczyć z Konkursu Uczestnika, jeżeli stwierdzi, że 

Uczestnik nie spełnia postanowień niniejszego Regulaminu lub działanie Uczestnika w inny 

sposób narusza postanowienia Regulaminu, przepisy prawa lub dobre obyczaje. 

9. Dostęp do Zgłoszeń będą mieli wyłącznie członkowie Komisji Konkursowej oraz inne osoby 

wskazane przez Organizatora, których dostęp do Zgłoszeń okaże się niezbędny. 

10. Poprzez przesłanie Zgłoszenia, Osoba zgłaszająca potwierdza, że jest uprawniona do działania 

w imieniu Uczestnika i przedstawienia informacji zawartych w Zgłoszeniu oraz, że nie stanowią 

one tajemnicy przedsiębiorstwa, ani innej informacji prawnie chronionej. 

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za informacje ujawnione przez Osobę zgłaszającą 

w Zgłoszeniu oraz za szkody związane z użyciem informacji zawartych w Zgłoszeniu, w celu 

prawidłowego przeprowadzenia Konkursu. 

 

§ 4 

WERYFIKACJI ZGŁOSZEŃ I WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW 

1. Komisja Konkursowa przeprowadza weryfikację Zgłoszeń. 

2. Weryfikacja Zgłoszenia polega na:  

2.1. ustaleniu prawidłowości i kompletności Zgłoszenia, 

2.2. weryfikacji, czy Uczestnik spełnił warunki udziału w Konkursie, w szczególności, czy 

Uczestnik dokonał zakupu Produktu od Organizatora w czasie trwania Konkursu, 

2.3. ewentualnej weryfikacji uprawnienia Osoby zgłaszającej do działania w imieniu 

Uczestnika, w sytuacji gdy Komisja Konkursowa poweźmie wątpliwość w tym zakresie. 

3. Po dokonaniu weryfikacji Zgłoszeń, Komisja Konkursowa: 

3.1. ustala którzy z Uczestników spełnili wszystkie warunki określone w niniejszym 

Regulaminie i odnotowali najwyższą sprzedaż Produktu w czasie trwania Konkursu, przy 

czym w sytuacji gdy więcej niż jeden Uczestnik odnotuje taką samą ilość sprzedanych 

Produktów w czasie trwania Konkursu, Nagroda przyznana zostanie temu Uczestnikowi, 

który jako pierwszy dokonał sprzedaży Produktów w zadeklarowanej ilości, 

3.2. wyłania 10 Zwycięzców. 

 

§ 5 

NAGRODY 

1. Rozstrzygniecie Konkursu zostanie ogłoszone poprzez wskazanie Zwycięzców i ilości 

sprzedanych przez nich Produktów na stronie internetowej 
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https://unipharm.pl/product/seltaren-d3/ w terminie do 10 stycznia 2022 roku. Uczestnik 

przystępując do Konkursu wyraża zgodę na ujawnienie swoich danych osobowych, w 

przypadku jeżeli zostanie Zwycięzcą Konkursu. 

2. Nagrody przekazane zostaną Zwycięzcom na adres wskazany w Zgłoszeniu, przez 

Przedstawiciela lub drogą pocztową w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od daty ogłoszenia 

Zwycięzców. 

3. Nagroda nie podlega wymianie na inną nagrodę lub zamianę na jej równowartość w gotówce. 

4. Zwycięzca odbierając Nagrodę od Przedstawiciela jest zobowiązany do podpisania Formularza 

otrzymania Nagrody, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

5. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, o czym powiadomi Organizatora w terminie 2 dni od jej 

przyznania wysyłając stosowną wiadomość na adres e-mail: konkurs@unipharm.pl, przy czym 

nie przysługuje mu wówczas jakakolwiek inna nagroda. W takim przypadku Nagroda 

przechodzi na Uczestnika, który odnotował kolejną najwyższą sprzedaż Produktu. 

6. Zwycięzcy będący osobami fizycznymi, zgodnie z art. 41 ust. 7 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. 

o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. z dnia 15 czerwca 2021 r. Dz.U. z 2021 r. poz. 

1128), otrzymają od Organizatora dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 10% Nagrody, 

która przeznaczona zostanie na pokrycie podatku od Nagrody. Nagroda dodatkowa nie zostanie 

wydana Zwycięzcy, nie podlega wymianie na inną nagrodę lub zamianę na jej równowartość 

w gotówce.  

7. W przypadku Zwycięzców nie będących osobami fizycznymi, Zwycięzcy ci są zobowiązani 

samodzielnie rozliczyć podatek dochodowy, w zależności od stosowanej przez siebie formy 

opodatkowania. W przypadku Zwycięzców nie będących osobami fizycznymi, Organizator nie 

jest odpowiedzialny za dokonanie przez Zwycięzcę rozliczenia z tytułu przychodu związanego 

z przyznaniem Nagrody w Konkursie  

 

§ 6 

Zasady reklamacji 

1. Wszelkie reklamacje związane z przeprowadzeniem Konkursu należy zgłaszać niezwłocznie, 

nie później aniżeli w terminie 7 dni roboczych od zaistnienia zdarzenia uzasadniającego 

zgłoszenie reklamacji, na piśmie listem poleconym z dopiskiem „Konkurs SELTAREN D3” na 

adres UNIPHARM HOLDINGS sp. z o.o., ul Puławska 428, 02-884 Warszawa. 

2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać: (1) pełną nazwę apteki, (2) adres korespondencyjny, 

(3) adres kontaktowy e-mail, (4) przyczynę zgłoszenia reklamacji, (5) szczegółowy opis stanu 

faktycznego, (6) podpis Uczestnika lub Osoby zgłaszającej. 

3. Organizator rozpatruje reklamacje pisemnie w terminie 21 dni roboczych od ich prawidłowego 

doręczenia. Termin uważa się za zachowany w przypadku nadania w tym terminie odpowiedzi 

na reklamację za pośrednictwem operatora publicznego Pocztę Polską S.A. 

 

https://unipharm.pl/product/seltaren-d3/
mailto:konkurs@unipharm.pl
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§ 7 

Ochrona danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych Uczestnika będącego osobą fizyczną i Osoby 

zgłaszającej, przetwarzanych w związku z uczestnictwem w Konkursie (dalej w niniejszym § 7 

Regulaminu jako „Dane osobowe”) jest Unipharm Holdings sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie 

(02-884 Warszawa), ul. Puławska 428, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000686696, NIP: 

9512441769, REGON: 367822108, kapitał zakładowy 200.000,00 złotych (dalej w niniejszym 

§ 7 Regulaminu również jako „Administrator”). Dane osobowe podlegają ochronie zgodnie 

z RODO. 

2. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: 

ul. Puławska 428, 02-884 Warszawa, drogą e-mailową pod adresem: 

daneosobowe@unipharm.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu: + 48 22 855 00 66. 

3. Celem ułatwienia kontaktu z Administratorem, Administrator wyznaczył Pełnomocnika ds. 

Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty 

tradycyjnej na adres: ul. Puławska 428, 02-884 Warszawa, drogą e-mailową pod adresem: 

rodo@unipharm.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu: + 48 22 855 00 66. Pełnomocnik 

ds. Ochrony Danych Osobowych nie jest Inspektorem Ochrony Danych, w rozumieniu sekcji 4 

RODO. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. ponieważ 

przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której Dane 

osobowe dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której Dane osobowe dotyczą, 

przed zawarciem umowy. Po zakończeniu Konkursu Dane osobowe będą przetwarzane na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu 

Administratora jakim jest ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń wynikających 

z Konkursu.  

5. Odbiorcami Danych osobowych mogą być podmioty, przy pomocy których Administrator 

przeprowadza Konkurs oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, 

w szczególności dostawcy usług z zakresu IT.  

6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji 

międzynarodowych.  

7. W związku z przetwarzaniem Danych osobowych Uczestnicy i Osoby zgłaszające mają prawo 

do: 

7.1. dostępu do swoich Danych osobowych (zgodnie z art. 15 RODO), 

7.2. żądania sprostowania Danych osobowych (zgodnie z art. 16 RODO), 

7.3. żądania usunięcia Danych osobowych (zgodnie z art. 17 RODO), 

7.4. żądania ograniczenia przetwarzania Danych osobowych (zgodnie z art. 18 RODO), 
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7.5. żądania przeniesienia Danych osobowych (zgodnie z art. 20 RODO), 

7.6. wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 RODO). 

8. W związku z przetwarzaniem Danych osobowych Uczestnicy i Osoby kontaktowe mają również 

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

9. Podanie Danych osobowych w Zgłoszeniu jest dobrowolne jednakże konieczne w celu wzięcia 

udziału w Konkursie.  

10. Administrator nie będzie w oparciu o Dane osobowe podejmował zautomatyzowanych decyzji 

opartych wyłącznie na profilowaniu lub innym zautomatyzowanym sposobie przetwarzania 

Danych osobowych.  

11. Dane osobowe podane w Zgłoszeniu przetwarzane będą do momentu osiągnięcia celów, 

o których mowa w ust. 6 powyżej.  

 

§ 9 

Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje przez cały czas trwania Konkursu. 

2. Uczestnik poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie akceptuje Regulamin i zobowiązuje się do 

jego przestrzegania. 

3. Organizator Konkursu nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za działania Uczestników 

Konkursu sprzeczne z postanowieniami niniejszego Regulaminu. W przypadku naruszenia 

przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu lub powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa, Uczestnik zobowiązuje się zwolnić Organizatora z jakichkolwiek roszczeń 

podmiotów trzecich w tym zakresie, naprawić szkodę powstałą po stronie Organizatora, zwrotu 

Organizatorowi kosztów poniesionych celem obrony ich praw, a także ewentualnego pokrycia 

kar administracyjnych.  

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wysłane Zgłoszenia, których nie otrzyma 

z powodów technicznych lub z powodu błędnego wpisania adresu e-mail pod który Zgłoszenia 

powinny być nadsyłane. 

5. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości rozliczenia Konkursu 

lub rozpoznania reklamacji w związku z nieprawidłowym przekazaniem przez Uczestnika 

danych osobowych i kontaktowych. 
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Załącznik nr 1 

 

FORMULARZ OTRZYMANIA NAGRODY 
W KONKURSIE 

DEDYKOWANYM APTEKOM DOKONUJĄCYM SPRZEDAŻY 
SUPLEMENTU DIETY SELTAREN D3 I SELTAREN D3 FORTE 

ORGANIZOWANEGO PRZEZ UNIPHARM HOLDINGS SP. Z O.O.  
(dalej jako „Konkurs”) 

 

 

Uczestnik:     _______________________ 

Miejscowość:     _______________________ 

Data:       _______________________ 

Osoba upoważniona do odbioru nagrody: _______________________ 

 

 

 

 

Potwierdzam otrzymanie nagrody w Konkursie, tj. bonu SODEXO o wartości ……………………….. PLN. 
 

 

__________________________________________________ 

(podpis osoby upoważnionej do odbioru i pieczątka Uczestnika) 

 

 

 

 


