
REGULAMIN KONKURSU APTEKA MARZEŃ 
 

§1  Postanowienia ogólne 
1. Regulamin Konkursu określa zasady przeprowadzenia konkursu „Apteka marzeń”, zwanego dalej 

„Konkursem”.  
1. Organizatorem Konkursu jest Zdrowit Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich, przy ul. 

Bytomska 88, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS: 0000704305, NIP 527 28 27 710, REGON: 368775581, dalej jako „Organizator”.  

2. Celem Konkursu jest wspieranie edukacji w zakresie farmacji poprzez promocję innowacyjnych 
rozwiązań dla branży farmaceutycznej i pacjentów aptek mających na celu usprawnienie pracy 
apteki lub unowocześnienie wizerunku farmaceuty i apteki.  
 

§ 2 Warunki uczestnictwa w Konkursie  
1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, posiadająca zdolność do czynności prawnych, 

będąca studentem V i VI roku studiów na kierunku Farmacja na polskiej uczelni, która spełni 
warunki uczestnictwa w Konkursie, opisane w Regulaminie, dalej jako „Uczestnik”.  

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest: 
1)  wypełnienie i przesłanie formularza dostępnego w wersji elektronicznej na stronie 
karierazdrowit.pl albo wysłanie wypełnionego i podpisanego formularza na adres: 
konkurs@zdrowit.pl znajdującego się na stronie karierazdrowit.pl w nieprzekraczalnym terminie 
od 15 grudnia 2022 do 15 stycznia 2023 roku: 
1) skanu ważnej legitymacji studenckiej, potwierdzającej status studenta V i VI studiów na 

kierunku Farmacja,  
2) pracy konkursowej na jeden z wybranych tematów:  

a. Apteka przyszłości 
b. Rozwiązania IT dla pacjentów 
c. Rozwiązania IT dla aptek.  

3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy oraz przedstawiciele Organizatora, a także 
członkowie ich najbliższych rodzin. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, 
zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby przysposobione.  

4. W pracy konkursowej Uczestnik powinien zaproponować nowe, innowacyjne pomysły, 
rozwiązania, oprogramowanie, aplikacje dla branży farmaceutycznej i pacjentów aptek lub 
metody usprawnienia pracy lub unowocześnienia wizerunku farmaceuty i apteki.  

5. Praca konkursowa powinna mieć: 
a. formę tekstową i może zawierać elementy prezentacji danych, zdjęcia, grafiki itd. (praca 

powinna zostać przesłana w formacie PDF – maksymalnie 10 stron) lub,  
b. formę prezentacji multimedialnej (maksymalnie 20 slajdów).  

 
§ 3  Rozstrzygnięcie Konkursu  
1. Prace konkursowe oceniane będą przez Komisję Konkursową, złożoną z pracowników i 

przedstawicieli Organizatora (dalej jako „Komisja”).  
2. Ocenie Komisji podlegać będą tylko te prace konkursowe, które zostały zgłoszone zgodnie z 

wymogami określonymi w §2. 
3. Komisja, do 15 lutego 2022 r., wybierze trzy najlepsze prace konkursowe, oceniając je pod 

względem oryginalności, innowacyjności, konkretności, osiągalności, realności, atrakcyjności oraz 
związku z jednym z trzech wymienionych w §2 tematów Konkursu, które to prace będą 
jednocześnie spełniać wszystkie wymogi określone w niniejszym Regulaminie.  

4. Laureatami Konkursu są autorzy prac konkursowych, o których mowa w ust. 3. Komisja przyznaje 
trzy tytuły Laureata: Laureat I, Laureat II i Laureat III Miejsca.  
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5. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w dniu 17 lutego 2023 r. na fanpage Kariera Zdrowit na 
portalach społecznościowych LinkedIn, Facebook i Instagram. Dodatkowo Organizator 
poinformuje każdego z Laureatów o wynikach Konkursu indywidualnie (telefonicznie).  

 
§4  Nagrody 
1. Laureaci otrzymają następujące nagrody ufundowane przez Organizatora: 

a. Laureat I Miejsca – Karta przedpłacona Edenred o wartości 6.000,00 złotych,  
b. Laureat II Miejsca – Karta przedpłacona Edenred o wartości 3.000,00 złotych,  
c. Laureat III Miejsca – Karta przedpłacona Edenred o wartości 1.500,00 złotych, 

(dalej jako „Nagrody”) 
2. Nagrody nie podlegają wymianie na ich równowartość pieniężną.  
3. Przekazanie Nagród nastąpi w ustalonym przez Organizatora w porozumieniu ze Zwycięzcami 

terminie i miejscu nie później jednak niż do 24 lutego 2023 r. 
4. Laureat nabywa prawo do otrzymania Nagrody z chwilą zawarcia umowy z Organizatorem umowy 

o przeniesienie praw autorskich do pracy konkursowej, na następujących polach eksploatacji:  
a. wielokrotne udostępnianie i przekazywania osobom trzecim; 
b. zmiany i modyfikacje; 
c. digitalizację, wpisanie do pamięci komputera, udostępnienie za pośrednictwem sieci 

komputerowych, w tym Internetu, intranetu i extranetu; 
d. wykorzystanie w celach multimedialnych; 
e. utrwalenie, zwielokrotnienie za pomocą druku, technik drukarskich, reprograficznych, 

nośnika cyfrowego; 
f. inkorporowanie pracy konkursowej do utworu zbiorowego; 
g. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwory utrwalono - 

wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 
h. wykonywanie oraz zezwalanie na wykonywanie przez osoby trzecie opracowań pracy 

konkursowej; 
i. utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką na jakimkolwiek nośniku, w dowolnej skali, 

na potrzeby jakichkolwiek mediów, a w szczególności w postaci publikacji drukowanych, 
plansz, taśmy światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach 
nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego; 

j. umieszczenie i wykorzystywanie we wszelkich materiałach publikowanych dla celów 
promocyjnych Organizatora lub podmiotu wskazanego przez Organizatora; 

k. tworzenie i rozpowszechnianie utworów zależnych, w tym dalszych dokumentów opartych 
na pracy konkursowej lub ich poszczególnych elementach i korzystanie z tak powstałych 
utworów zależnych w zakresie na zasadach i na wszystkich polach eksploatacji określonych 
w zawartej umowie. 

5. Odmowa zawarcie umowy o przeniesienie praw autorskich do pracy konkursowej wiąże się z 
odmową wydania Nagrody. 

6. Nieodebranie Nagrody w terminie, o którym mowa w ust. 3, odmowa wydania Nagrody w 
okolicznościach opisanych w Regulaminie oznacza wygaśnięcie prawa Laureata do Nagrody i 
powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń Laureata wobec Organizatora z tego tytułu.  

7. Jeżeli z przepisów powszechnie obowiązującego prawa będzie wynikać obowiązek pobrania przez 
Organizatora (jako płatnika) zryczałtowanego podatku dochodowego od wydawanej Laureatowi 
Nagrody, do wartości Nagrody, o której mowa w ust. 1  zostanie dodana dodatkowa kwota w 
wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z 
tytułu wygranej w Konkursie, liczonemu od wartości przyznanej Nagrody. Laureat zgadza się, że 
kwota ta nie będzie podlegać wypłacie na jego rzecz, ale zostanie przeznaczona na zapłatę 
podatku należnego z tytułu wygranej Nagrody w Konkursie. Organizator przed wydaniem 
Laureatowi Nagrody obliczy i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany 
podatek dochodowy należny z tytułu wygranej.  
 



 
§ 5 Reklamacje 
1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać pisemnie na adres siedziby 

Organizatora lub w drodze korespondencji na adres e-mail: konkurs@zdrowit.pl 
2. Reklamacja powinna zawierać dane kontaktowe zgłaszającego reklamację takie jak: imię, 

nazwisko, adres e-mail lub adres do korespondencji (w przypadku chęci otrzymania odpowiedzi w 
formie pisemnej), opis reklamacji oraz żądanie reklamacyjne.  

3. Organizator udziela odpowiedzi na złożone reklamacje w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania.  
 

§ 6 Postanowienia końcowe 
1.  Regulamin dostępny jest pod adresem karierazdrowit.pl Regulamin udostępniany jest 

nieodpłatnie w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści 
za pomocą systemu teleinformatycznego, z którego korzysta Uczestnik.  

2. Wszelkie zmiany Regulaminu w prawnie dopuszczalnym zakresie, w tym zmiany na korzyść 
Uczestników, wymagają dla swojej ważności podania nowego Regulaminu do wiadomości 
Uczestników poprzez jego opublikowanie na stronie karierazdrowit.pl. W wypadku zmiany 
Regulaminu Uczestnik jest uprawniony do rezygnacji z udziału w Konkursie.  

3. Organizator nie pokrywa kosztów i wydatków poniesionych przez Uczestników z związku z 
udziałem w Konkursie. 

 

Klauzula informacyjna RODO 
 
1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe podane w zgłoszeniu konkursowym w konkursie 

pod nazwą Apteka Marzeń jest spółka Zdrowit S.A., ul. Bytomska 88, 41-940 Piekary Śląskie (dalej: 
Administrator). Kontakt z Administratorem jest możliwy w następujący sposób: listownie na adres: ul. 
Bytomska 88, 41-940 Piekary Śląskie. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem 
poczty elektronicznej: iod@aptekizdrowit.pl. 

3. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w przypadku ich podania. Jeśli zgłoszenie zostanie wypełnione 
anonimowo Pani/Pana dane nie będą przetwarzane. W przypadku podania w niniejszym zgłoszeniu 
konkursowym danych osobowych Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane: 
1) w przypadku zgłoszenia konkursowego w celu: 
a. udziału w Konkursie, wyłonienia zwycięzcy oraz w przypadku zwycięzcy wydania nagrody na podstawie 

art. 6 ust. 1 lit. a) RODO; 
b. ogłoszenia wyników – na podstawie zgody wyrażonej na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO; 
c. realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego oraz przepisów o rachunkowości 

na podstawie art.  6 ust. 1 lit. c) RODO; 
d. dochodzenia lub obrony w sprawie roszczeń lub praw Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) 

RODO. 
2) w przypadku wyrażenia zgód na przetwarzanie danych osobowych w celu: 
a. określonym w treści udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO; 
b. w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach rekrutacyjnych będą przetwarzane w 

celu oceny przekazanych danych i dopasowania ofert pracy aptek współpracujących z Administratorem 
do Pani/Pana doświadczenia i kwalifikacji oraz przekazania rekomendowanych ofert pracy – podstawą 
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w tym przypadku będzie uzasadniony interes 
Administratora tj. art. 6 ust. 1 lit f) RODO polegający na prowadzeniu na zlecenie potencjalnych 
pracodawców procesów rekrutacyjnych; 

c. w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach przesyłania ofert szkoleniowych będą 
przetwarzane w celu dopasowania ofert szkoleniowych do Pani/Pana doświadczenia i kwalifikacji oraz 
przekazania rekomendowanych ofert szkoleniowych – podstawą przetwarzania Pani/Pana danych 
osobowych w tym przypadku będzie uzasadniony interes Administratora tj. art. 6 ust. 1 lit f) RODO 
polegający na prowadzeniu na zlecenie potencjalnych pracodawców procesów rekrutacyjnych; 

d. dochodzenia lub obrony w sprawie roszczeń lub praw Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) 
RODO.  
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4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom zewnętrznym świadczącym usługi na rzecz 
Administratora, takie jak usługi prawne, audytowe i księgowe, a także dostawcom usług IT, w tym poczty 
elektronicznej, a także organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające 
na zlecenie organów władzy publicznej. W przypadku zwycięzcy, który wyraził zgodę na opublikowanie jego 
danych osobowych w informacjach o wynikach konkursu na LinkedIn, Facebook i Instagram odbiorcami 
danych osobowych zwycięzcy mogą być podmioty prowadzące wskazane portale. 

5. Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora: 
1) w przypadku udziału w Konkursie przez okres jego trwania i po jego zakończeniu w celu realizacji przez 
Administratora praw i obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności 
przepisów podatkowych oraz przepisów dotyczących przedawnienia roszczeń, a w przypadku przetwarzania 
danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych do czasu 
zgłoszenia sprzeciwu przez Uczestnika; 
2)  w przypadku wyrażenia zgód na przetwarzanie danie osobowych do czasu wycofania udzielonej zgody. 

6. Przetwarzanie danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu.  

7. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 
ust. 1 lit. f) RODO oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych 
osobowych. Ma Pani/Pan prawo do przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i 
przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych 
danych bezpośrednio innemu administratorowi. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia 
udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.  

8. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych lub z Inspektorem 
Ochrony Danych. Dane kontaktowe wskazane zostały powyżej. 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku przystąpienia do Konkursu oraz wyrażenia zgody 
na przesyłanie informacji dotyczących prowadzonych rekrutacji na rzecz podmiotów prowadzących apteki 
współpracujących ze Zdrowi SA lub zgody na przesyłanie informacji dotyczącej oferty szkoleniowej Zdrowit 
SA podanie danych jest niezbędne na potrzeb realizacji Konkursu oraz celów określonych w udzielonych 
zgodach.  

 


