Regulamin projektu Terapia 2.0
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1 Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia na terytorium RP przez
Spółkę Servier Polska Sp. z o.o. Projektu Internetowego dla szerokiego grona
lekarzy. Projekt Internetowy zostanie przeprowadzony za pośrednictwem
przeznaczonej do tego strony internetowej w terminie 12-10-2018 — 12-10-2019.
1.2 Organizatorem i fundatorem nagród w Projekcie Internetowym jest Servier
Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wpisana
do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000139202, kapitał
zakładowy: 20 944 250,00 PLN, REGON 011085829, NIP 5260302887, zwana dalej
„Servier”.
1.3 Adres organizatora Projektu Internetowego: Servier Polska sp. z o.o., ul. Jana
Kazimierza 10, 01-248 Warszawa.
1.4 Udział w Projekcie Internetowym jest bezpłatny i dobrowolny.
2. ZASADY UCZESTNICTWA W PROJEKCIE INTERNETOWYM
2.1 W Projekcie Internetowym mogą wziąć udział tylko i wyłącznie lekarze,
posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, którzy zaakceptują regulamin
Projektu Internetowego.
2.2 Uczestnictwo w Projekcie Internetowym polega na udzieleniu odpowiedzi na
pytania poprzez wybór spośród podanych propozycji odpowiedzi i/lub wpisanie
odpowiedzi we wskazanych polach.
2.3 Treść i liczba pytań w Projekcie Internetowym jest ustalana przez Organizatora.
2.4 Każdy z uczestników Projektu Internetowego otrzymuje do rozwiązania dwa
rozdziały scenariusza.
2.5 Nie mogą wziąć udziału w Projekcie Internetowym właściciele, osoby
zarządzające oraz pracownicy Organizatora i członkowie ich najbliższej rodziny.
3. NAGRODA
3.1 Nagrodą w Projekcie Internetowym jest nagroda rzeczowa w postaci książki
Prawa medycyny, zapiski z niepewnego terenu, której wartość nie przekracza 100 zł
brutto.
3.2 Nagroda przysługuje pierwszym 5 000 uczestników, którzy ukończą dwa
rozdziały scenariusza Projektu Internetowego.

3.3 Każdy Uczestnik może otrzymać tylko 1 nagrodę w Projekcie Internetowym,
niezależnie od liczby zgłoszeń.
3.4 Nagrodzonym Uczestnikom nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do
nagrody na osobę trzecią, ani zamiany nagrody na jej równowartość pieniężną.
4. DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW QUIZU
4.1 Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach realizacji
Projektu Internetowego jest organizator Projektu Internetowego - Servier Polska sp.
z o.o. z siedzibą w Warszawie.
4.2 Celem przetwarzania danych osobowych w ramach Projektu Internetowego jest
jego realizacja, w tym rejestracja uczestników, przypisanie udzielonych odpowiedzi
do danych uczestników, przesłanie nagrody oraz prowadzenie postępowania
reklamacyjnego. Administrator danych będzie przetwarzał dane osobowe
uczestników w czasie trwania projektu internetowego oraz w ciągu roku od jego
zakończenia.
4.3 Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest niezbędne dla celów
przeprowadzenia Projektu Internetowego, a także dostarczenia nagrody.
4.4 Organizator przetwarza następujące dane uczestników Projektu Internetowego:
a. imię i nazwisko;
b. numer telefonu kontaktowego;
c. adres poczty elektronicznej;
d. numer prawa wykonywania zawodu;
e. specjalizacja lekarska (jeśli dotyczy).
f. adres zamieszkania (miejscowość, ulica, numer budynku, numer
lokalu, kod pocztowy) – w przypadku zwycięzców;
4.5 Organizator przetwarza dane osobowe, o których mowa w pkt 4.4, na
podstawie dobrowolnej zgody uczestnika na przetwarzanie tych danych dla celów
realizacji projektu internetowego. Uczestnik może w każdej chwili wycofać zgodę
na przetwarzanie danych osobowych, co będzie równoznaczne z rezygnacją z
udziału w projekcie internetowym.
4.6 Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych
oraz ich poprawiania i uzupełniania, jak również prawo uzyskania kopii tych danych.
Uczestnik może również wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych ze względu
na swoją szczególną sytuację oraz w każdym czasie, w przypadku zamiaru
przetwarzania danych w celach marketingowych, prowadzenia badań rynku lub
badań opinii. Uczestnik może również żądać ograniczenia przetwarzania danych,
przeniesienia danych do innego administratora lub ich usunięcia. W każdym czasie

Uczestnik może wnieść skargę do organu nadzorczego, jeśli uważa, że jego prawa
zostały naruszone lub przetwarzanie odbywa się niezgodnie z prawem.
4.7 Uczestnik Projektu Internetowego może wyrazić odrębną dobrowolną zgodę na
przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w pkt 4.4, przez organizatora w
celach marketingowych oraz na otrzymywanie informacji handlowej na podane
adresy elektroniczne.
5. REKLAMACJE
5.1 Wszelkie reklamacje dotyczące Projektu Internetowego należy zgłaszać
pisemnie na adres Organizatora, w terminie 14 dni od daty doręczenia nagrody.
5.2 Zgłaszający reklamację powinien podać co najmniej: swoje imię i nazwisko,
adres do korespondencji oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.
5.3 Reklamacja podlega rozpoznaniu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia
Organizatorowi Projektu Internetowego, przez komisję powołaną przez
Organizatora.
6. CEL CHARYTATYWNY
6.1 Za każdego zarejestrowanego uczestnika, który ukończy dwa rozdziały
scenariusza Projektu Internetowego, Servier Polska przekażę kwotę w wysokości
2 złotych brutto (słownie: dwa złote brutto) na cele fundacji Wygrajmy Zdrowie im.
prof. Grzegorza Madeja, która realizuje działania edukacyjne w obszarze
kardiologii.
6.2 Fundacja Wygrajmy Zdrowie im prof. Grzegorza Madeja z siedzibą w
Warszawie, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000242845,
NIP: 5262903734, REGON: 140293019
6.3 Adres Fundacji Wygrajmy Zdrowie, ul. Piękna 28/34 lok. 53, 00-547 Warszawa.
6.4 Wysokość wpłaty na rzecz fundacji zostanie ustalona na podstawie całkowitej
liczby uczestników, którzy przeszli przez dwa przypadki i uzupełnili formularz
końcowy Projektu Internetowego do dnia 31-08-2019.
6.5 Wpłata na rzecz Fundacji Wygrajmy Zdrowie im. prof. Grzegorza Madeja
zostanie dokonana przez Servier Polska do dnia 30-09-2019.
6.6 Servier Polska zastrzega sobie prawo do przedłużenia okresu trwania akcji
o której mowa w punkcie 6.
7. WYMAGANIA TECHNICZNE
7.1 Połączenie z siecią Internet o przepustowości co najmniej 30 Mb/s
7.2 Przeglądarka internetowa umożliwiająca wywołanie i przeglądanie na ekranie
komputera (lub innego urządzenia elektronicznego) plików hipertekstowych (HTML)

- zalecane Chrome w wersji co najmniej 68; Safari w wersji co najmniej 12.1; Opera
w wersji co najmniej 55.0; Firefox w wersji co najmniej 62.0; Samsung Browser w
wersji co najmniej 7.4.
7.3 Oprogramowanie umożliwiające czytanie plików PDF.
7.4 Minimalna szerokość ekranu, do jakiego dopasowuje się strona bez utraty
funkcjonalności wynosi 600 pikseli.
8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
8.1 Regulamin niniejszy jest wyłącznym dokumentem określającym zasady Projektu
Internetowego. Regulamin jest dostępny na stronie www.terapiadwazero.pl oraz w
siedzibie Organizatora.
8.2 Servier zastrzega sobie prawo do dokonania zmian postanowień Regulaminu
Projektu Internetowego, pod warunkiem że zmiany te nie naruszą praw nabytych
przez uczestników Projektu Internetowego. W takim przypadku zmieniony
Regulamin zostanie udostępniony na stronie projektu.

