
REGULAMIN KONKURSU Zdrowa Decyzja 

 

§1 

Warunki ogólne Konkursu 

 

1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Zdrowa Decyzja dalej jako: Konkurs. 

2. Warunki uczestnictwa w Konkursie oraz zasady jego przeprowadzenia określa niniejszy 

regulamin, dalej jako: Regulamin. 

3. Organizatorem Konkursu jest: PANAWIT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-124) przy Rondo 

Organizacji Narodów Zjednoczonych 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS 0000647915, dalej: Organizator. 

4. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich osób fizycznych mających pełną zdolność do czynności 

prawnych (tj. osoby fizyczne pełnoletnie oraz nieubezwłasnowolnione ani całkowicie, ani 

częściowo), będących konsumentami w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, zamieszkujących 

terytorium obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, które dokonały zakupu dowolnego produktu lub 

produktów marki Panawit (dalej jako Produkt) w aptece stacjonarnej lub w aptece internetowej  

i dokonały odpowiedniego zgłoszenia konkursowego, dalej: Uczestnik. 

5. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

6. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej: www.panawit.pl/zdrowadecyzja oraz  

w siedzibie Organizatora. 

7. Konkurs rozpoczyna się w dniu 1 lipca 2022 roku, a kończy w dniu 15 sierpnia 2022, kiedy to mija 

ostateczny termin zakończenia postępowania reklamacyjnego. Zgłoszenia w Konkursie są 

przyjmowane w dniach 1 lipca 2022 – 31 lipca 2022. W Konkursie można zarejestrować paragon z datą 

sprzedaży w dniach 1 lipca 2022 – 31 lipca 2022.  

8. Uczestnikami konkursu nie mogą być: 

a. pracownicy, współpracownicy i podwykonawcy Organizatora, ani członkowie ich rodzin i 

partnerzy. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, 

rodziców małżonków, rodzeństwa małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.  

b. pracownicy, współpracownicy i podwykonawcy aptek ogólnodostępnych, w których można 

dokonać zakupu Produktu, ani członkowie ich rodzin i partnerzy. Przez członków rodziny 

rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków, rodzeństwa 

małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 

c. pracownicy, współpracownicy i podwykonawcy dystrybutora Produktu ani członkowie ich 

rodzin i partnerzy. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, 

małżonków, rodziców małżonków, rodzeństwa małżonków i osoby pozostające w stosunku 

przysposobienia. 

9. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i bezpłatne. 

http://www.panawit.pl/zdrowadecyzja


10. Konkurs nie jest loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy 

od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 

r. o grach hazardowych. 

11. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 Kodeksu Cywilnego. 

12. Przystąpienie do Konkursu jest dobrowolne i oznacza zaakceptowanie niniejszego Regulaminu w całości. 

13. Na potrzeby niniejszego Regulaminu, „dni robocze” oznaczają dni od poniedziałku do piątku, z 

wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach 

wolnych od pracy. 

 

§2 

Zasady uczestnictwa w Konkursie 

 

1. W celu wzięcia udziału w Konkursie należy: 

a. Przy zakupie w aptece internetowej: 

• W dniach 1 lipca 2022 – 31 lipca 2022 r. dokonać zakupu dowolnego produktu lub 

produktów marki Panawit. Przez dokonanie zakupu Produktu rozumie się umieszczenie 

Produktu w koszyku za minimum 50 zł i zakończenie ścieżki jego zakupu, w tym realizacja 

płatności za pośrednictwem płatności on-line. Zakup Produktu zostanie potwierdzony 

w wiadomości e-mail wysłanej do Uczestnika z podaniem numeru zamówienia.  

• W okresie między 1 lipca 2022 – 31 lipca 2022 przesłać zgłoszenie konkursowe za 

pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie konkursowej pod 

adresem www.panawit.pl/zdrowadecyzja poprzez wypełnienie wszystkich 

obowiązkowych pól formularza podając: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, 

dokument potwierdzający zakup Produktu oraz wykonać zadanie konkursowe (zgłoszenia 

konkursowe przesłane po terminie nie będą uwzględniane). Organizator zastrzega sobie 

także prawo do jednostronnego anulowania w dowolnym czasie zgłoszenia udziału w 

Konkursie Uczestnika, dotyczącego zamówienia od których Uczestnik odstąpił zgodne z 

obowiązującymi przepisami prawa. 

• Zadanie konkursowe polega na odpowiedzi na pytanie konkursowe: Co oznacza dla Ciebie 

zdrowa decyzja?  

b. Przy zakupie w stacjonarnej aptece: 

• W dniach 1 lipca 2022 – 31 lipca 2022 dokonać zakupu dowolnego produktu lub 

produktów marki Panawit w dowolnej aptece stacjonarnej na terenie Polski za minimum 

50 zł.  

• Zachować oryginał paragonu fiskalnego potwierdzający zakup Produktu. 

• W okresie między 1 lipca 2022 – 31 lipca 2022 przesłać zgłoszenie konkursowe za 

pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie konkursowej pod 

http://www.panawit.pl/zdrowadecyzja


adresem www.panawit.pl/zdrowadecyzja poprzez wypełnienie wszystkich 

obowiązkowych pól formularza podając: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, 

zdjęcie paragonu fiskalnego potwierdzającego zakup Produktów oraz wykonać zadanie 

konkursowe (zgłoszenia konkursowe przesłane po terminie nie będą uwzględniane).  

• Zadanie konkursowe polega na odpowiedzi na pytanie konkursowe: Co oznacza dla Ciebie 

zdrowa decyzja? 

3. Udzielając odpowiedzi na pytanie konkursowe, Uczestnik wyraża zgodę na korzystanie i 

rozpowszechnianie treści jego odpowiedzi przez Organizatora przez czas nieokreślony, na 

potrzeby promocji produktów marki Panawit na terenie Polski i za granicą. Uczestnik przenosi 

niniejszym nieodpłatnie na Organizatora, z chwilą udzielenia odpowiedzi na pytanie konkursowe, 

prawa autorskie majątkowe oraz autorskie prawa zależne do utworu obejmującego udzieloną 

odpowiedź na pytanie konkursowe. (dalej jako „Utwór”). Przeniesienie autorskich praw 

majątkowych do Utworu, obejmuje prawo do rozporządzania i korzystania z Utworu, w całości lub 

w części, na następujących polach eksploatacji: 

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – zapisywanie na wszelkich nośnikach i we wszelkich 

formatach zapisu, wprowadzanie do pamięci komputera i innych informatycznych nośników 

danych, wytwarzanie wszelkimi technikami, w tym techniką zapisu magnetycznego, 

światłoczułą, audiowizualną, cyfrową, optyczną, drukarską oraz komputerową; 

b) w zakresie obrotu egzemplarzami, na których Utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, 

najem, dzierżawa lub użyczanie; 

c) nadawanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stacje 

naziemne, za pośrednictwem satelity (sygnał kodowany i niekodowany) wraz z prawem do 

retransmisji w ramach platform cyfrowych lub w sieciach kablowych; 

d) publiczne wykonywania lub odtwarzanie, wyświetlanie bądź okazywanie niezależnie od rodzaju 

i wielkości audytorium, 

e) rozpowszechnianie Utworów, a także ich zapisów w formatach cyfrowych, w sposób inny niż 

mowa w lit. od a) do d), w szczególności poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby 

każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez 

sieci internetowe, informatyczne, teleinformatyczne, multimedialne i komputerowe. 

4. Uczestnik może zakupić nieograniczoną ilość Produktów, przy zachowaniu zasady, że na każde 

zgłoszenie konkursowe może przypadać tylko jeden numer zamówienia lub jeden paragon 

fiskalny. W przypadku zgłoszenia przez Uczestnika kilku zgłoszeń konkursowych, w których 

Uczestnik wskazał taki sam numer zamówienia lub ten sam numer paragonu fiskalnego, 

Organizator pozostawia sobie prawo do dyskwalifikacji wszystkich zgłoszeń z tym samym 

numerem zamówienia lub tym samym numerem paragonu fiskalnego. 



5. Uczestnik Konkursu może dokonać więcej niż jednego zgłoszenia do Konkursu pod 

warunkiem, że każde kolejne zgłoszenie będzie spełniało warunki opisane w §2 ust. 1 pkt a. 

lub pkt b. powyżej, dokonując kolejnego zakupu Produktu. 

6. W ramach niniejszego Konkursu, wybrani przez Organizatora Uczestnicy zostaną nagrodzeni 

nagrodą w postaci:  

a) Vouchera na przejazd samochodem marki Ferrari Spider F8, na warunkach określonych w 

§ 5 regulaminu, albo  

b) Vouchera na wykorzystanie przez Uczestnika w okresie od czwartku do niedzieli, na 

warunkach określonych w § 5 regulaminu, samochodu campingowego Mercedes Benz 

Rapido. 

7. Uczestnik Konkursu identyfikowany jest na podstawie imienia, nazwiska, adresu e-mail i numeru 

telefonu. Określone w pkt. 6 nagrody są przyznawane danemu Uczestnikowi jednorazowo, nawet 

jeśli dokona prawidłowo kilku lub więcej zgłoszeń konkursowych. 

8. Paragon fiskalny stanowiący dowód zakupu Produktu nie może być uszkodzony lub nieczytelny 

w sposób uniemożliwiający weryfikację dokonania zakupu. Ponadto w każdym przypadku i w 

każdym czasie Organizator ma prawo zażądać od Uczestnika okazania oryginałów paragonów 

fiskalnych, a Uczestnik jest zobowiązany w terminie 2 (słownie: dwóch) dni roboczych od 

otrzymania wezwania od Organizatora okazać Organizatorowi wszystkie dowody dokonania zakupu 

Produktu, których przesłania zażąda Organizator pod rygorem utraty prawa do nagrody w 

Konkursie. 

9. Próby dokonania zgłoszenia udziału w Konkursie w innej formie niż określona w niniejszym 

paragrafie, w tym za pośrednictwem wiadomości e-mail, nie będą uwzględniane. 

 

 

§3 

Nagrody przyznawane w Konkursie 

 

Organizator przewidział przyznanie nagród w Konkursie: 

a) w postaci określonych w § 2 pkt. 6 ppkt a - 40 voucherów na przejazd samochodem 

Ferrari F8, 

b) w postaci określonych w § 2 pkt. 6 ppkt b - 8 voucherów na wykorzystanie przez 

Uczestnika samochodu campingowego Mercedes Benz Rapido. 

1. Każda z nagród ma postać nagrody niepieniężnej. Wybór zwycięzców nastąpi w dniu 1 sierpnia 

2022 roku. W dniach 4 – 8 sierpnia 2022 roku nastąpi kontakt telefoniczny z laureatami, w celu 

ustalenia terminu realizacji przejazdu. Odbiór narody nastąpi w terminie i miejscu ustalonym w 

trakcie rozmowy, z zastrzeżeniem warunków określonych w § 5, potwierdzony wiadomością e-mail. 

Zmiana terminu będzie możliwa wyłącznie w uzasadnionych sytuacjach takich jak: choroba lub inne 



niezależne od laureata zdarzenie losowe uniemożliwiające wykorzystanie nagrody w pierwotnie 

ustalonym terminie.   

2. Do każdej z powyższych nagród, zostanie odprowadzony podatek dochodowy, o którym mowa w 

art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

Wartość podatku nie zostanie wydana laureatom, lecz zostanie odprowadzona do właściwego 

urzędu skarbowego przez Organizatora na co Uczestnik niniejszym wyraża zgodę. 

3. Łączna wartość wszystkich nagród przewidzianych w Konkursie wynosi 114.160 zł.  

 

§4 

Zasady przyznawania i doręczania nagród w Konkursie 

 

1. Na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową, do której 

zadań będzie należało: 

a) czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, 

b) ocena odpowiedzi na pytania konkursowe, 

c) weryfikacja zgłoszeń i sporządzenie listy laureatów Konkursu, 

d) rozpatrywanie reklamacji. 

2. W skład komisji konkursowej zostaną powołane 3 osoby wskazane przez Organizatora. 

3. W celu wyłonienia laureatów Konkursu, komisja konkursowa dokona oceny odpowiedzi 

udzielonych na pytanie konkursowe i sporządzi ranking najwyżej ocenionych zgłoszeń przesłanych 

w okresie przyjmowania zgłoszeń w Konkursie, tj. w dniach 1 lipca 2022 – 31 lipca 2022.  

4. Laureat nagrody wybierany jest spośród wszystkich poprawnych zgłoszeń do konkursu, które 

wpłynęły w okresie między 1 lipca 2022 – 31 lipca 2022.  

5. Komisja konkursowa będzie oceniać zgłoszenia konkursowe niezależnie i bezstronnie. Komisja 

konkursowa przy ocenie odpowiedzi na pytanie konkursowe będzie kierować się, przy zachowaniu 

całkowitej subiektywności i dowolności oceny, następującymi kryteriami: 

a) pomysłowość i kreatywność odpowiedzi, 

b) zgodność z tematem pytania konkursowego, 

c) przydatność w działaniach marketingowych, 

d) prawidłowość pisowni i zgodność z ogólnymi zasadami języka polskiego. 

6. Wykluczone zostaną zgłoszenia, których wykonanie zadania konkursowego będzie zawierać: 

a) niekompletne dane np. gdy któreś z pól formularza zgłoszeniowego nie zostanie wypełnione 

lub zostanie wypełnione błędnie, w sposób uniemożliwiający kontakt z Uczestnikiem, 

b) treści niezwiązane tematycznie z pytaniem konkursowym, 

c) treści sprzeczne z prawem, zasadami współżycia społecznego lub z dobrymi obyczajami, w 

szczególności treści dyskryminujące, ksenofobiczne, rasistowskie, pornograficzne, obraźliwe 

lub wulgarne, 



d) treści stanowiących negatywne opinie dotyczące Organizatora lub innych podmiotów lub osób 

(w tym ich produktów lub marek) lub przedstawiające te podmioty, osoby, produkty lub marki 

w negatywny sposób, 

e) zastrzeżone nazwy produktów (marek) lub znaki towarowe inne niż przysługujące Panawit. 

7. Organizator konkursu skontaktuje się z laureatami Konkursu telefonicznie, dzwoniąc na numer 

telefonu podany w zgłoszeniu konkursowym. Jeśli Uczestnik nie odbierze telefonu, to Organizator 

zadzwoni do Uczestnika łącznie 3 razy w odstępie kilku godzin, a każda próba połączenia z 

Uczestnikiem będzie trwała przynajmniej 5 sygnałów – o ile to będzie możliwe. Jeśli telefon 

Uczestnika będzie wyłączony, zajęty lub włączy się poczta głosowa, wówczas taka próba połączenia 

traktowana jest również jako wykonanie połączenia ze strony Organizatora. Jeśli Organizatorowi 

nie uda się skontaktować z Uczestnikiem w trybie opisanym powyżej, Organizator konkursu wyśle 

do Uczestnika emaila z informacją o wygranej z obowiązkiem odpowiedzi na tego emaila w terminie 

1 dnia roboczego od dnia wysłania emaila. Jeśli Organizatorowi nie uda skontaktować się z 

Uczestnikiem w trybie opisanym powyżej, taki Uczestnik zostaje wykluczony z Konkursu i nie jest 

uprawniony do otrzymania jakiejkolwiek nagrody w Konkursie. 

8. Podczas rozmowy Organizatora z laureatem zostaną ustalone szczegóły dotyczące adresu 

zamieszkania i inne warunki realizacji nagrody. 

9. Dostawa i odbiór nagród zostanie zrealizowana przez Organizatora.  

10. Nagrody pozostają w dyspozycji Organizatora, jeżeli nie będą mogły zostać wydane laureatom 

Konkursu, którzy nie spełnią warunków zawartych w §4 ust. 7 Regulaminu. 

11. Laureaci nie są uprawnieni do wymiany nagrody na nagrodę innego rodzaju oraz nie mogą przenieść 

prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie. 

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po 

stronie laureata nagrody. Jeśli laureat Konkursu nie może odebrać nagrody z przyczyn niezależnych 

od Organizatora, wówczas laureat traci prawo do nagrody, a nagroda przepada. 

 

§ 5 

Warunki korzystania z nagród 

 

1. Nagroda w postaci vouchera na przejazd samochodem Ferrari Spider F8, będzie mogła być realizowana 

w okresie od 9 sierpnia 2022 roku do 30 września 2022 roku. Limit kilometrów przyznany w ramach 

vouchera wynosi 300 km. Pojazd udostępniony zostanie wraz z kierowcą oraz karta paliwową, na okres 

3 kolejnych – ustalonych z laureatem – godzin z przedziału pomiędzy 8.00-20.00 albo do wykorzystania 

limitu kilometrów, w zależności które ze zdarzeń nastąpi wcześniej.  

2. Nagroda w postaci vouchera na wykorzystanie przez laureata samochodu campingowego Mercedes 

Benz Rapido, będzie mogła być realizowana w okresie od czwartku do niedzieli w ustalonych z 

Organizatorem przedziale czasowym pomiędzy 9 sierpnia 2022 roku, a 30 września 2022 roku. Pojazd 

udostępniony wraz z karta paliwową. Upoważnionym do kierowania pojazdem będzie laureat pod 



warunkiem posiadania ważnego prawa jazdy upoważniającego do kierowania pojazdami 

mechanicznymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej obejmującego minimum Kat B oraz posiadający 

prawo jazdy min. 3 lata. W uzasadnionych przypadkach kierującym pojazdem może być inna sobą 

wskazana przez laureata, zaakcentowana przez Organizatora. 

3. Pojazdy objęte voucherami określonymi w § 5 pkt. 1 i 2 (dalej łącznie jako „Pojazdy”), zostaną 

udostępnione w miejscu zamieszkania laureata lub innym miejscu ustalonym z Organizatorem.  

4. Pojazdy mogą być użytkowane wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.  

5. Laureaci wyrażają zgodę na monitoring Pojazdów oraz weryfikację ich położenia za pośrednictwem 

urządzeń GPS. 

6. Wszelkie ewentualne zgody właścicieli Pojazdów na ich użytkowanie przez laureatów zgodnie z 

niniejszymi zasadami uzyska własnym staraniem i na własny koszt Organizator.  

7. Pojazdy będą mogły być wykorzystywane przez laureatów wyłącznie w standardowy sposób. Zakazuje 

się w szczególności użytkowna ich jako: taksówka osobowa lub zarobkowy przewóz osób, nauka jazdy, 

w celu wynajmu zarobkowego w ramach działalności gospodarczej, na potrzeby jazd wyścigowych, 

rajdów, konkursów, w celu przewozu ładunków niebezpiecznych (ADR) lub użytkowania 

zarobkowego. 

8. Laureaci zobowiązują się do użytkowania Pojazdów zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcją 

producenta, zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym oraz innymi przepisami i obowiązującymi 

w miejscu ich użytkowania, w zakresie użytkowania i przechowywania do przestrzegania warunków 

gwarancyjnych oraz wymagań ubezpieczyciela, jak również do zachowania Pojazdów w stanie 

niepogorszonym, niewykraczającym poza normalne zużycie wynikające z prawidłowej eksploatacji.  

9. Laureaci zobowiązują się do zwrotu otrzymanych Pojazdów w terminie określonym z Organizatorem 

zgodnie z § 5 pkt. 1 albo 2, a w przypadku uchybienia temu terminowi, Organizator uprawniony jest 

do samodzielnego odbioru danego Pojazdu przy użyciu posiadanego przez niego kompletu kluczyków, 

a laureat nie będzie uprawniony do roszczenia od Organizatora żadnych pretensji związanych z tym 

działaniem, w szczególności podnoszenia wobec Organizatora lub osób działających z jego 

upoważnienia roszczeń odszkodowawczych lub podejmowania czynności związanych z ochroną 

posiadania. Laureat zrzeka się niniejszym powyższych roszczeń na przyszłość. W ramach uprawnień 

przewidzianych w niniejszym punkcie Laureat bezwarunkowo i nieodwołanie do czasu zwrotu Pojazdu 

upoważnia i zezwala Organizatorowi lub osobom działającym z jego upoważnienia do wejście na teren 

każdej nieruchomości, na której przechowywany jest Pojazd w celu jego odebrania. 

10. Laureat ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność materialną za otrzymane grzywny, mandaty i inne 

opłaty, otrzymane w związku z korzystaniem z Pojazdu. W przypadku obciążenia Organizatora tymi 

sankcjami Laureat zwróci ich wysokość w terminie 7 dni.  

11. W przypadku kolizji, wypadku lub kradzieży, wymagany jest pierwszy kontakt z Organizatorem, a 

dopiero następnie Laureat upoważniony jest do kontaktu z odpowiednimi służbami.  

12. Jeżeli uszkodzenie lub kradzież Pojazdu nastąpiły z winy Laureata lub innych przyczyn, za które ponosi 

odpowiedzialność Laureat, w tym w przypadku rażącego niedbalstwa w użytkowaniu pojazdu, 



naruszeniu warunków określonych w niniejszym Regulaminie, naruszenia przepisów obowiązujących 

w miejscu zdarzenia, ponosi on wszelkie koszty i ryzyko usunięcia szkody niepokryte przez 

Ubezpieczenie Pojazdów. 

13. Laureat nie może prowadzić Pojazdu będąc pod wypływem alkoholu (wymagane 0,0 promila) lub 

środków odurzających lub leków wpływających na zdolność prowadzenia pojazdów.  

14. Laureat nie ma prawa pozostawiania bez swojej obecności kluczyków w Pojeździe lub innym 

ogólnodostępnym miejscu lub pozostawiania otwartego Pojazdu.  

15. Laureat nie jest uprawniony do podnajmowania za wynagrodzeniem lub udostępnienia Pojazdu osobie 

trzeciej. 

 

§6 

Dane osobowe 

 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest: PANAWIT Sp. z o.o., która będzie 

przetwarzać dane osobowe Uczestników w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie. 

2. Dane osobowe Uczestników 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 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej: RODO) oraz polskimi 

przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 

2018 roku o ochronie danych osobowych. 

3. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Uczestników prosimy o 

kontakt z Organizatorem za pomocą wiadomości e-mail na konkurs@panawit.pl 

4. W związku z uczestnictwem w Konkursie przetwarzane będą następujące dane: imię, nazwisko, adres 

do wysyłki listu gratulacyjnego, adres email, numer telefonu. W przypadku laureatów Konkursu, 

przetwarzany będzie także numer rachunku bankowego laureata. 

5. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z Konkursem (przeprowadzenie Konkursu, 

wyłonienie laureatów, wydanie nagród), na podstawie zgody Uczestnika wyrażonej poprzez zgłoszenie 

udziału w Konkursie (za pośrednictwem formularza, o którym mowa w §2 Regulaminu). Wyrażenie 

zgody jest dobrowolne, jednak jest warunkiem dokonania zgłoszenia i udziału w Konkursie. Każdy 

Uczestnik, którego dane są przetwarzane na podstawie zgody, ma prawo do jej wycofania w dowolnym 

momencie, przy czym nie będzie oznaczać to, że przetwarzanie danych do chwili cofnięcia zgody było 

niezgodne z prawem. Cofnięcie (odwołanie) zgody na przetwarzanie danych osobowych w ww. celu 

uniemożliwia jednak dalsze uczestnictwo w Konkursie, jak również otrzymanie nagród. Wycofanie 

zgody jest możliwe m.in. poprzez e-mailowy kontakt z Organizatorem. Dane osobowe będą 

przetwarzane w tym celu nie dłużej niż przez czas trwania Konkursu, a w przypadku laureatów nagród 

w Konkursie – przez czas niezbędny do wydania lub realizacji nagród. 



6. Ponadto, dane osobowe Uczestników przetwarzane będą: 

a) w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz w celu realizacji i obrony roszczeń wynikających 

z Konkursu. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest prawnie uzasadniony 

interes administratora danych (art. 6 ust. 1 lit f RODO). Dane osobowe przetwarzane w tym celu 

będą nie dłużej niż przez okres przedawnienia takich roszczeń. 

b) w celu realizacji obowiązku podatkowego (odprowadzenia i uiszczenia podatku od nagród 

przyznawanych w Konkursie). Podstawą przetwarzania danych osobowych będzie wypełnienie 

obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Dane 

osobowe będą przetwarzane w tym celu przez okres niezbędny do wykonania obowiązków 

wynikających z prawa podatkowego, nie dłużej jednak niż okres przedawnienia zobowiązania 

podatkowego. Odbiorcami danych osobowych w tym zakresie mogą być urzędy skarbowe, 

właściwe ze względu na realizację przez Organizatora obowiązku podatkowego. Podanie danych 

osobowych w tym zakresie jest wymogiem ustawowym, a niepodanie danych uniemożliwiać 

będzie wydanie nagrody Uczestnikowi. 

7. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania, ich przenoszenia do innego administratora oraz wniesienia sprzeciwu 

wobec ich przetwarzania. W przypadku potrzeby skorzystania z tych uprawnień prosimy o kontakt e-

mail na adres: konkurs@panawit.pl Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do 

organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

 

§7 

Reklamacje 

 

1. Reklamacje co do przebiegu Konkursu można składać pocztą elektroniczną na konkurs@panawit.pl z 

tytułem wiadomości: „Reklamacja”.  

2. Reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika, adres, opis przedmiotu reklamacji, roszczenie i (w 

przypadku reklamacji składanych na piśmie) podpis. 

3. Termin na zgłoszenie reklamacji wynosi 3 dni od dnia zdarzenia, którego dotyczy reklamacja, ale nie 

później niż 3 dni od dnia przyznania nagrody w Konkursie tj. do dnia 13 sierpnia 2022 roku.  

4. Organizator rozpatrzy reklamacje w terminie 2 dni od dnia jej wpłynięcia na adres e-mail Organizatora. 

5. Osoba składająca reklamację zostanie powiadomiona o rozpatrzeniu reklamacji wiadomością e-mail 

wysłaną przez Organizatora na podany w reklamacji adres e-mail. 

6. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia 

nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego. 

 

 

 



§8 

Postanowienia końcowe 

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu,  

w szczególności w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających 

wpływ na organizowanie Konkursu. Ewentualne zmiany niniejszego Regulaminu publikowane będą na 

stronie internetowej: www.panawit.pl/zdrowadecyzja oraz wejdą w życie z dniem publikacji. Zmiany 

Regulaminu nie mogą ograniczyć praw nabytych przez Uczestnika do dnia wprowadzenia zmiany i w 

tym zakresie nie mają wpływu na treść tych praw. 

3. W sprawach związanych z przebiegiem Konkursu, można kontaktować się  

z Organizatorem się za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujący adres e-mail: 

konkurs@panawit.pl Na wskazany powyżej adres e-mail nie są jednak przyjmowane zgłoszenia do 

Konkursu. 

4. Przystąpienie do Konkursu, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, jest równoznaczne 

ze złożeniem przez Uczestnika oświadczenia w przedmiocie akceptacji niniejszego Regulaminu orz 

warunków wykorzystania nagród. 

5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2022 roku. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w każdej chwili, bez podania przyczyny, co 

nie będzie skutkowało żadnymi roszczenia po stronie uczestników konkursu bądź jego laureatów.  

 


