
REGULAMIN KONKURSU 
 „Zdrowi Na MAXa” 

 
1. Organizatorem konkursu „Zdrowi Na MAXa” (dalej również „Konkurs”) jest Stowarzyszenie Dr. Max Zdrowie 

z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Krzemienieckiej 60a, wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń, prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS 0000480745 (dalej również „Organizator”). 

 

2. Fundatorem nagród rzeczowych jest Dr. Max sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Krzemienieckiej 60a, 

wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem KRS 0000237142 (dalej również „Fundator”). 

  

3. W Konkursie mogą wziąć udział wszyscy pracownicy zatrudnieni przez podmioty należące do struktury sieci 

franczyzowej Dr. Max (dalej również „Uczestnicy”). 

 
4. Konkurs polega na wykonaniu zdjęcia, które w pełni odzwierciedla motyw przewodni #ZdrowiNaMAXa. Zdjęcie 

należy wykonać w wersji cyfrowej w formacie .jpg lub .jpge, przy czym rozmiar nadesłanego pliku nie może 

przekroczyć 10 MB. Uczestnik może nadesłać wyłącznie jedno zdjęcie.  

 
5. Zdjęcie należy przesyłać na adres: stowarzyszenie@drmax.com.pl w terminie od 8 do 22 kwietnia 2021 roku, 

najpóźniej do godziny 13:00. Prace przesłane przed lub po tym terminie nie będą brały udział w Konkursie. 

W tytule wiadomości należy wpisać: Konkurs „Zdrowi Na MAXa”. 

 
6. Każda praca powinna być oznaczona imieniem i nazwiskiem Uczestnika ze wskazaniem danych teleadresowych 

miejsca pracy bądź z dopiskiem „Centrala Dr. Max”. 

 

7. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Udział w Konkursie wiąże się 

z nieodpłatnym przeniesieniem przez Uczestnika na rzecz Organizatora praw autorskich do zdjęcia oraz 

egzemplarza cyfrowego, na którym utrwalono zdjęcie i do ich wykorzystania na wszystkich dostępnych polach 

eksploatacji, w tym na udostępnienie zdjęcia oraz wizerunku Uczestnika na portalu Facebook oraz Instagram, 

którego użytkownikiem jest Stowarzyszenie Dr. Max Zdrowie oraz w newsletterze przesyłanym do aptek 

należących do sieci Dr. Max. 

 

8. Warunkiem udziału w Konkursie jest załączenie do przesłanego zdjęcia pisemnego oświadczenia Uczestnika 

o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich na Organizatora zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 

oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika, w tym jego wizerunku, którego wzór stanowi 

załącznik nr 2. 

 
9. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook i Instagram.  

 

10. Prace spełniające wymogi Regulaminu zostaną zanonimizowane i przekazane do wybranej komisji konkursowej, 

składającej się z 3 osób reprezentujących Stowarzyszenie Dr. Max Zdrowie (dalej również: „Komisja 

Konkursowa”).  

 
11. Każdy członek Komisji Konkursowej wskaże dwa zdjęcia i przyzna im odpowiednio 5 punktów oraz 3 punkty. 

Punktacja Komisji Konkursowej zostanie zliczona i na tej podstawie zostaną wyłonieni zwycięzcy Konkursu. W 

przypadku tej samej liczby punktów głosowanie odbędzie się ponownie, ale tylko pomiędzy tymi pracami, które 

otrzymały najwyższą i równą liczbę punktów.  

 

12. Kryterium wyboru Komisji Konkursowej stanowić będą następujące elementy: zgodność z motywem przewodnim 

Konkursu, kreatywność, pomysłowość, oryginalność oraz technika wykonania zdjęcia. 

 
13. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni w dniu 31 kwietnia 2021 roku za pośrednictwem konta Stowarzyszenia 

Dr. Max Zdrowie na Facebooku oraz na stronie internetowej Stowarzyszenia Dr. Max Zdrowie, jak również 

Uczestnik otrzyma informację na adres e – mail podany w zgłoszeniu. 

 



14. Nagrodą w Konkursie są box’y „Zdrowi Na MAXa” (dalej również „Nagrody”), których wartość w zależności od 

zajętego miejsca wynosić będą: 

 
Za I Miejsce – do 350,00 zł; 

Za II Miejsce – do 200,00 zł. 

 

15. Nagrody zostaną przekazane zwycięzcom w terminie 7 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników Konkursu 

przesyłką kurierską na adres podany w zgłoszeniu. Doręczenie Nagród nastąpi na koszt i ryzyko Organizatora. 

 
16. Reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania konkursu, uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania 

Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród. Reklamacja zgłoszona 
po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, 
adres miejsca pracy Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana 
listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem Konkurs „Zdrowia Na MAXa”. Reklamacje rozpatrywane 
będą pisemnie w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji.  

 
17. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

(dalej „RODO”) informuję, iż: 

a) Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Dr. Max Zdrowie z siedzibą we Wrocławiu 

(54-613), przy ul. Krzemienieckiej 60a, 

b) Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Stowarzyszeniu Dr. Max Zdrowie jest 

Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: ochronadanych@drmax.pl, 

c) Państwa dane osobowe w postaci imienia i nazwiska oraz wizerunku przetwarzane będą w celu realizacji 

Konkursu, wyłonienia zwycięzcy Konkursu oraz publicznego ogłoszenia wyników Konkursu na koncie 

Stowarzyszenia Dr. Max Zdrowie na Facebook i Instagram, na stronie internetowej Stowarzyszenie Dr. Max 

Zdrowie oraz w newsletterze wysyłanym do aptek należących do sieci Dr. Max – na podstawie art. 6 ust. 1 

lit. a RODO, 

d) Państwa dane osobowe w postaci adresu miejsca pracy przetwarzane będą w celu przekazania Nagród 

zwycięzcom Konkursu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, 

e) Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez upoważnionych pracowników administratora 

danych, 

f) Odbiorcą Państwa danych będą osoby, które zapoznają się z ogłoszonymi publicznie wynikami konkursu, 

g) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych, 

h) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania konkursu i po nim – przez okres niezbędny 

do przygotowania i przekazania Nagród, oraz przez czas publikacji Państwa zdjęć na koncie Facebook 

i Instagram użytkownika Stowarzyszenie Dr. Max Zdrowie oraz na stronie internetowej Stowarzyszenia 

Dr. Max Zdrowie, 

i) Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w przypadku, gdy 

podstawę ich przetwarzania stanowi zgoda - prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu 

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 

j) Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych 

osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO, 

k) Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania tych danych będzie 

brak możliwości wzięcia udziału w konkursie, 

l) Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w formie profilowania. 

mailto:ochronadanych@drmax.pl


 
Załącznik nr 1  
do regulaminu Konkursu „Zdrowie Na MAXa” 
 

___________________________________  
Imię i nazwisko Uczestnika  

 
Organizator Konkursu: 
Stowarzyszenie Dr. Max Zdrowie 

        adres do doręczeń: 
ul. Krzemieniecka 60a, 54 – 613 Wrocław 
KRS: 0000480745 

 
 

Oświadczenie  
o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich na Organizatora  

 

Jako autor pracy konkursowej zatytułowanej „Zdrowie Na MAXa” zwanej dalej „utworem”, zgłoszonej do Konkursu, niniejszym 
przenoszę nieodpłatnie na Organizatora autorskie prawa majątkowe do utworu, a także prawa zależne. 

Organizator nabywa autorskie prawa majątkowe i zależne na następujących polach eksploatacji:  

1) utrwalanie i zwielokrotnianie w wersji papierowej, elektronicznej i zapisu magnetycznego; 

2) wprowadzanie do pamięci komputera, w tym zamieszczanie na serwerze organizatora oraz wyświetlanie utworu pod adresami 

domenowymi organizatora; 

3) wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz 

techniką cyfrową;  

4) publiczne wystawianie, rozpowszechnianie, publikowanie, wyświetlanie, odtwarzanie a także publiczne udostępnianie utworu 

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

5) publikowanie poszczególnych elementów graficznych składających się na utwór, w formie publikacji papierowej;  

6) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem 

oryginału albo egzemplarzy utworu.  

Zezwalam Organizatorowi na rozporządzanie i korzystanie z opracowań utworu w zakresie wskazanym powyżej oraz przenoszę na 
Organizatora uprawnienie do udzielania w tym zakresie zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z opracowań utworu. Jako autor 
przenoszę na Organizatora własność jednego egzemplarza, na którym utrwalono utwór. Oświadczam, że utwór jest mojego 
autorstwa oraz, że wykonany utworu oraz przeniesienie majątkowych praw autorskich i praw zależnych na Organizatora nie 

naruszam w żaden sposób praw osób trzecich.  

 

 

 

______________________________    _____________________________________ 

miejscowość i data           podpis Uczestnika 

 

 

 

 

 
 

 
 
 



 
Załącznik nr 2 
do regulaminu Konkursu „Zdrowie Na MAXa” 
 

___________________________________  
Imię i nazwisko Uczestnika  
   

Organizator Konkursu: 
Stowarzyszenie Dr. Max Zdrowie 

        adres do doręczeń: 
ul. Krzemieniecka 60a, 54 – 613 Wrocław 
KRS: 0000480745 

 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  

  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Dr. Max Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-613), przy ul. Krzemienieckiej 
60a, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz wizerunku w celu wyłonienia zwycięzcy Konkursu, opublikowania 
zdjęcia na koncie Facebook i Instagram użytkownika Stowarzyszenie Dr. Max Zdrowie, na stronie internetowej Stowarzyszenia 
Dr. Max Zdrowie oraz za pośrednictwem newsletteru wysyłanego do aptek sieci Dr. Max, zgodnie z wymogami ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO). 

Ponadto oświadczam, iż zostałem poinformowany o możliwości wycofania udzielonej zgody w każdym momencie oraz o tym, że 
wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

 

 

 

____________________________   _________________________________ 

miejscowość i data           podpis Uczestnika 

 

 

 


