
REGULAMIN KONKURSU ORGANIZOWANEGO PODCZAS KONFERENCJI MIS DAY 2022 

§1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem Konkursu jest MEDIF Sp. z o.o. ul. Piaskowa 4, 01-067 Warszawa. 

2. Konkurs będzie przeprowadzony podczas konferencji MIS DAY 2022 w dniu 8.10.2022 w godzinach 

10:00-19:00. Organizator zastrzega sobie prawo niezorganizowania konkursu podczas konferencji bez 

podania powodu. 

3. Podczas konferencji zadane zostaną 3 pytania konkursowe. 

4. Odpowiedzi na pytanie konkursowe należy przesyłać wyłącznie jako wiadomość na grupie 

WhatsApp, a pod uwagę będzie brana kolejność poprawnych odpowiedzi wyświetlających się na 

telefonie osoby reprezentującej Organizatora – Managera Marketingu & PR MEDIF (nr telefonu 

+48 664 191 000). 

5. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach 

wzajemnych z dnia 29 lipca 1992r. (Dz. U. 04.4.27 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w w/w 

Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy. 

6. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej Organizatora pod adresem: 

www.misday.pl. 

§2 

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. Uczestnikiem Konkursu może być każdy uczestnik konferencji, obecny podczas konferencji MIS DAY 

2022, który dokonał wcześniej rejestracji na konferencję, potwierdził swoją obecność w dniu 

8.10.2022, oraz dołączył do specjalnej grupy na WhatsApp za pomocą zeskanowania kodu QR 

dostępnego podczas konferencji u Organizatora lub zeskanowanie kodu QR z ulotki z torby 

konferencyjnej.  

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków: 

a) zapoznanie z Regulaminem Konkursu na stronie www.misday.pl  oraz jego akceptacja,  

b) posiadanie zainstalowanej lub zainstalowanie podczas konferencji w telefonie aplikacji WhatsApp, 

c) dołączenie do specjalnej grupy na WhatsApp poprzez zeskanowanie kodu QR dostępnego podczas 

konferencji u Organizatora lub zeskanowanie kodu QR z ulotki z torby konferencyjnej, przy czym 

dołączenie do grupy na WhatsApp jest jednoznaczne z oświadczeniem uczestnika o zapoznaniu się z 

Regulaminem Konkursu i udzieleniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych 

z Konkursem, 

d) spełnienie warunków podanych w §3 ust.1 Regulaminu. 

3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz firm współpracujących  

z Organizatorem w ramach niniejszego Konkursu. W Konkursie nie mogą również brać udziału 

członkowie najbliższych rodzin osób, o których mowa powyżej (tj. ich małżonkowie, dzieci, rodzice i 

rodzeństwo). 

http://www.misday.pl/
http://www.misday.pl/


4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną niedostępność sieci 

komórkowej/internetu, powodującą brak możliwości udziału w Konkursie mimo zgłoszenia swojego 

uczestnictwa bądź powodującą brak komunikami pomiędzy Organizatorem a uczestnikiem Konkursu 

za pośrednictwem grupy w aplikacji WhatsApp. 

§3 

ZASADY KONKURSU I NAGRODY 

1. Przedmiotem Konkursu jest udzielenie poprawnej odpowiedzi na pytania konkursowe zadane przez 

Organizatora na grupie WhatsApp w jak najkrótszym czasie. Podczas trwania konferencji w dniu 

08.10.2022 r. w godzinach 10:00-19:00, w losowych momentach, Organizator trzy razy zada w 

grupie na WhatsApp pytanie merytoryczne dotyczące tematyki konferencji. Za każde pytanie osobie 

laureatowi przysługuje jedna nagroda. 

2. Laureatem może zostać osoba, która spełni wszystkie warunki z §2 i która jako pierwsza udzieli 

poprawnej odpowiedzi na zadane pytanie. Decyduje kolejność zgłoszonych odpowiedzi udzielonych 

jako wiadomość w grupie WhatsApp zgodnie z  §1 ust. 4 Regulaminu. 

3. Laureatem można zostać tylko jeden raz. W przypadku udzielenia poprawnej odpowiedzi w 

najkrótszym czasie po raz drugi lub trzeci wygrają kolejne osoby w kolejności zgłoszonych odpowiedzi. 

3. Nagrodami w Konkursie są modele implantów MIS. Organizator zastrzega sobie prawo do ogłoszenia 

nagród dopiero w dniu ogłoszenia konkursu. 

4. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji 

rozstrzyga Organizator. 

5. Laureat zostanie powiadomiony o wygranej podczas konferencji w prywatnej wiadomości napisanej 

przez przedstawiciela Organizatora na WhatsApp (nr telefonu +48 664 191 000). Laureat poproszony 

zostanie o podanie imienia i nazwiska. Podanie imienia i nazwiska jest równoznaczne ze zgodą na 

zaproszenie Laureata na scenę w momencie wręczania nagród. Wręczenie nagród odbędzie się 

podczas konferencji. Laureat potwierdza w wiadomości odbiór nagrody, co jest warunkiem jej wydania. 

6. Celem potwierdzenia woli przyjęcia nagrody, powiadomiony Laureat powinien odebrać nagrodę 

osobiście. Nieodebranie nagrody może spowodować utratę prawa do nagrody. 

§4 

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU 

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych 

osobowych: imię i nazwisko oraz numer telefonu. 

2. Administratorem danych osobowych Uczestnika Konkursu jest MEDIF spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (01-067), ul. Piaskowa 4. Kontakt z 

Administratorem jest możliwy poprzez adres email: rodo@medif.com. Podane dane będą 

przetwarzane wyłącznie w celu: 

a. przeprowadzenia i organizacji Konkursu oraz w związku z wydaniem nagród 

b. przeprowadzenia ankiety pokonferencyjnej 

c. przesłania fotorelacji z wydarzenia 

3. Każdy Uczestnik konkursu ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, a także prawo 

żądania sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzoru. Uczestnik Konkursu może wycofać 



zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez opuszczenie grupy na WhatsApp. Podanie 

danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do wzięcia udziału w Konkursie  

i otrzymania w niej nagród. Dane osobowe będą przechowywane tylko przez okres 

uzasadniony celem. Okres przetwarzania danych ma często związek z przepisami  

o przedawnieniu roszczeń. Po cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych, 

Organizator może dane te przetwarzać dla celów wymaganych przepisami prawa, np. 

podatkowych, związanych z przyznaniem nagrody oraz przez czas wymagany przepisami 

prawa. 

§5 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wartość każdej nagrody wynosi 200 zł. Nagrody przewidziane w niniejszym Regulaminie stanowią 

przychód Uczestnika Konkursu i podlegają pod zasady określone w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r.  

o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 ze zm.) lub w ustawie 

z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz.U. z 2000 r., Nr 54, poz. 

654 ze zm.). 

2. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na 

pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów 

poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody. Zmieniony Regulamin 

obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie internetowej Organizatora Konkursu pod adresem 

www.misday.pl 
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