REGULAMIN KONKURSU „NEBUQUIZ”
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Niniejszy Regulamin (dalej jako: „Regulamin”) określa zasady udziału w Konkursie pod nazwą
„NebuQuiz” (dalej jako: „Konkurs”) oraz zasady jego przebiegu oraz procesu reklamacyjnego.
1.2. Organizatorem oraz sponsorem nagród w Konkursie jest Pulinno Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach
(kod pocztowy: 95-200), przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 5, REGON: 366089031, NIP:
5542944289, KRS: 0000653041 (dalej: „Organizator”).
1.3. Konkurs jest ogłaszany i organizowany za pośrednictwem profili marki healthin.com prowadzonych
w ramach internetowych serwisów społecznościowych Facebook oraz Instagram, dostępnych pod
adresami: https://www.instagram.com/healthin_com oraz https://www.facebook.com/pulinno.
1.4. Konkurs rozpoczyna się w dniu 24.06.2022 r. i trwa do dnia 30.06.2022r.
1.5. Czynności związane z przyznawaniem i odbiorem nagród oraz rozpatrywaniem reklamacji zakończą
się do dnia 08.07.2022 r.
2. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
2.1. Uczestnikiem niniejszego Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być osoba fizyczna (konsument w
rozumieniu art. 22 kodeksu cywilnego), która jest pełnoletnia, posiada miejsce zamieszkania oraz
adres do doręczenia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2.2. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik powinien:
a) posiadać własne, zweryfikowane konto w internetowym portalu społecznościowym Facebook
lub Instagram, prowadzone zgodnie z regulaminem tego serwisu, zawierające prawdziwe dane
dotyczące użytkownika;
b) zapoznać się z Regulaminem Konkursu dostępnym na stronie internetowej
https://healthin.com/konkurs-nebuquiz i zaakceptować jego postanowienia;
c) wykonać zadanie konkursowe zgodnie z punktem 3. poniżej.
2.3. W Konkursie można wziąć udział wyłącznie osobiście, przy wykorzystaniu własnego konta
osobistego w serwisie Facebook lub Instagram. Niedopuszczalne jest tworzenie kont i
dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich, ani za pośrednictwem ich kont.
Organizator zastrzega, że w takich przypadkach prawo wykluczenia Uczestnika z Konkursu i
odmowy przyznania mu nagrody w Konkursie.
2.4. Uczestnikami Konkursu nie mogą być osoby wchodzące w skład organów oraz pracownicy i
współpracownicy Organizatora, oraz członkowie rodzin tych osób. Za członków rodziny w
rozumieniu niniejszego Regulaminu uznaje się:̨ wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, a
także osoby pozostające z ww. osobami w stosunku przysposobienia.
2.5. Uczestnik zobowiązuje się do udziału w Konkursie zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz
regulaminem serwisu społecznościowego za pomocą którego uczestniczy w Konkursie,
powszechnie obowiązującym prawem i dobrymi obyczajami oraz etykietą, do powstrzymania się
od szerzenia nienawiści oraz dyskryminacji rasowej, kulturowej, etnicznej, obyczajowej,
światopoglądowej, godności lub dóbr osobistych innych osób, pornografii, zniewagi i pomówienia
innych osób.
2.6. Z Konkursu może być wykluczony Uczestnik, w następujących przypadkach:
a) niezgodności z Regulaminem;
b) naruszenia prawa lub dobrych obyczajów;

c) naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych (w
szczególności praw do wizerunku) i praw autorskich;
d) naruszenia postanowień regulaminów serwisu, za pomocą którego Uczestnik bierze udział w
konkursie (odpowiednio Facebook lub Instagram).
3. ZADANIE KONKURSOWE
3.1. Celem wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik w czasie jego trwania wykona zadanie konkursowe
polegające na udzieleniu poprawnych odpowiedzi na pięć pytań konkursowych wskazanych w
postach konkursowych lub relacjach opublikowanych na portalach Facebook i Instagram (dalej:
„Pytania konkursowe”).
3.2. Odpowiedzi na Pytania konkursowe należy przesyłać do Organizatora drogą elektroniczną za
pomocą prywatnej wiadomości w portalu Facebook lub Instagram („Zgłoszenie konkursowe”).
3.3. Zgłoszenie konkursowe jest równoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem oraz
zaakceptowaniem jego treści.
4. WYŁONIENIE ZWYCIĘŻCY, NAGRODY
4.1. Zwycięzcą Konkursu (dalej: „Zwycięzca”) zostanie osoba, która jako pierwsza poprawnie odpowie
na wszystkie Pytania konkursowe.
4.2. Zwycięzca Konkursu otrzyma Nagrodę główną w postaci nebulizatora AeroGo o wartości 259 zł
brutto (dalej: „Nagroda”).
4.3. Wszyscy pozostali Uczestnicy konkursu, którzy prawidłowo odpowiedzieli na Pytania konkursowe
otrzymają nagrody pocieszenia, w postaci kodów rabatowych na zakup nebulizatora AeroGo na
stronie internetowej https://healthin.com/. Kody rabatowe zostaną przesłane w wiadomościach
prywatnych w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konkursu.
4.4. Organizator przyzna na rzecz Zwycięzcy dodatkową nagrodę pieniężną, przeznaczoną na pokrycie
kosztów podatku, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U.2019 poz. 1387). Wysokość dodatkowej
nagrody pieniężnej stanowi 11,11% wartości Nagrody, przy czym kwota dodatkowej nagrody
pieniężnej zostanie zaokrąglona do pełnego złotego w ten sposób, iż końcówka mniejsza niż 50
groszy zostanie pominięta, a końcówka równa lub większa od 50 groszy zostanie zaokrąglona w
górę do pełnego złotego.
4.5. Zwycięzca zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz,
lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej w Konkursie i zostanie
wpłacona przez Organizatora na rachunek właściwego urzędu skarbowego.
4.6. Zwycięzca zostanie poinformowany o wygranej za pośrednictwem portalu Facebook lub Instagram
poprzez wiadomość prywatną w terminie do 3 dni roboczych od dnia zakończenia Konkursu.
Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania w poście informującym o wynikach konkursu
hiperłącza do profilu Zwycięzcy.
4.7. W ciągu 7 dni od otrzymania wiadomości, o której mowa w 4.4. powyżej Zwycięzca zobowiązany
jest przekazać dane (w odpowiedzi na wiadomość prywatną na portalu Facebook/Instagram)
niezbędne do przekazania nagrody, tj. imienia i nazwiska, adresu, pod który ma nastąpić
doręczenie nagrody, numer telefonu kontaktowego oraz danych niezbędnych do zapłaty podatku,
o którym mowa w ust. 4.4. powyżej. Niezachowanie tego terminu, podanie nieprawidłowego
adresu lub danych o których mowa w zdaniu poprzednim, nieprzesłanie ww. oświadczenia,
skutkują utratą prawa do Nagrody, która pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora.

4.8. Nagroda zostanie przesłana na wskazany przez Zwycięzcę adres na terenie Polski w formie
przesyłki kurierskiej. Nagroda zostanie wydana po uprzednim zweryfikowaniu przez kuriera
tożsamości Zwycięzcy. Organizator zastrzega, iż nie jest możliwa wysyłka Nagrody poza granice
Polski.
4.9. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za błędnie przekazane dane kontaktowe skutkujące
niedostarczeniem lub zwrotem nagrody na adres nadawcy.
4.10. Nagroda nieodebrana przez Zwycięzcę w sposób wskazany w ust. 4.8. powyżej, może zostać
odebrana przez Zwycięzcę w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu w siedzibie
Organizatora. Nagroda nieodebrana we wskazanym terminie pozostaje w dyspozycji Organizatora.
4.11. Zwycięzcy Konkursu nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani na nagrodę innego
rodzaju. Zwycięzcy nie przysługuje prawo zastrzegania szczególnych cech nagród, takich, jak np.
kolor, wielkość, kształt czy rodzaj nagrody. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowopromocyjnych dotyczących niniejszego Konkursu mają charakter poglądowy.
4.12. Zwycięzca Konkursu nie może zrzec się części Nagrody, zrzeczenie się części Nagrody oznacza
zrzeczenie się całości Nagrody.
5. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
5.1. Dane osobowe zgromadzone w celu przeprowadzenia Konkursu będą przetwarzane zgodnie z
przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 roku 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”) oraz polskimi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.
5.2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Pulinno Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach
(kod pocztowy: 95-200), przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 5, REGON: 366089031, NIP:
5542944289, KRS: 0000653041, który będzie przetwarzać dane osobowe Uczestników w celu i
zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród na podstawie:
a) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy zawartej
poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, dane przetwarzane będą w tym celu przez okres
trwania Konkursu;
b) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na Administratorze, tj. obowiązków podatkowych związanych z wydaniem
nagrody, dane przetwarzane będą w tym celu przez okres 6 lat od daty zakończenia Konkursu;
c) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – administrator przetwarza dane w celu obrony przed ewentualnymi
roszczeniami oraz rozpatrzeniem reklamacji Uczestników co stanowi uzasadniony prawnie
interes administratora, dane przetwarzane będą w tym celu przez okres 6 lat od daty
zakończenia Konkursu.
5.3. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Organizatora
należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: iod@adamed.com.
5.4. W związku z uczestnictwem w Konkursie przetwarzamy dane osobowe Uczestników Konkursu w
zakresie:
a) Uczestników: nazwa użytkownika konta Facebook/Instagram;
b) w przypadku Zwycięzcy Konkursu: imię i nazwisko, adres dostawy Nagrody, numeru telefonu;
adres właściwego Urzędu Skarbowego, data urodzenia;

5.5. Odbiorcą danych osobowych mogą być spółki powiązane kapitałowo z Organizatorem, Facebook
/Instagram, dostawcy usług telekomunikacyjnych, w przypadku roszczeń kancelarie prawne, firmy
kurierskie.
5.6. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane przez Administratora poza obszar EOG.
5.7. Każdemu Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania,
żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, ich przenoszenia do innego administratora
oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo
wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych,
tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
5.8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do uczestnictwa w Konkursie
6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
6.1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu Uczestnicy winni zgłaszać na
piśmie w czasie trwania Konkursu oraz nie później niż̇ do 14 dni od ogłoszenia wyników Konkursu
(o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego).
6.2. Pisemna reklamacja powinna zawierać ́ imię,̨ nazwisko, adres do korespondencji i adres e-mail
Uczestnika podany przy rejestracji oraz dokładny opis, uzasadnienie reklamacji oraz żądanie
określonego zachowania się Organizatora. Reklamacja powinna być ́ przesłana na adres
Organizatora.
6.3. Reklamacje rozpatrywane będą ̨ pisemnie w terminie 30 dni od daty ich otrzymania. Zgłaszający
reklamację zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym na adres
wskazany w treści reklamacji.
6.4. Reklamacje rozpatrywane będą ̨ pisemnie w terminie 30 dni od daty ich otrzymania. Zgłaszający
reklamację zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym na adres
wskazany w treści reklamacji.
6.5. Wszelkie zastrzeżenia oraz sugestie związane z Konkursem należy zgłaszać poprzez wiadomość
mailową na adres: kontakt@healthin.com.
6.6. Uczestnikowi, który nie zgadza się ze sposobem rozpatrzenia reklamacji przysługuje prawo
dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.
7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
7.1. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora pod adresem wskazanym w
Regulaminie oraz na stronie internetowej: https://healthin.com/konkurs-nebuquiz. Organizator
zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, o ile nie spowoduje to pogorszenia warunków oraz
zasad uczestnictwa w Konkursie.
7.2. Organizator zastrzega prawo do zmiany okresu trwania Konkursu lub do odwołania Konkursu w
każdej chwili bez podania przyczyny.
7.3. Konkurs odbywa się w oparciu o przepisy prawa polskiego.
7.4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się ̨ przepisy prawa powszechnie
obowiązującego, w tym przede wszystkim przepisy Kodeksu cywilnego.
7.5. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której
wynik zależy od przypadku, ani żadną inną w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych (tekst jedn. Dz.U.2019 poz. 847).

7.6. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez portal
Facebook, ani z nim związany. Portal Facebook jest w pełni zwolniony z odpowiedzialności przez
każdego Uczestnika Konkursu.

