Regulamin konkursu
Przepis na zdrowie (zwany dalej „Regulaminem”)
z dnia 13.01.2021 r.
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Organizatorem Konkursu pod nazwą „Przepis na zdrowie” („Konkurs”) jest Fortum Marketing and Sales Polska S.A. („Organizator”) z siedzibą w Gdańsku, adres: 80-890 Gdańsk, Heweliusza 9, o kapitale
zakładowym wpłaconym w całości: 69 748 036, 00 PLN, NIP 7811861610, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy pod
numerem KRS 0000378299.
§ 2. TERMIN, MIEJSCE I CEL KONKURSU
1. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem portali społecznościowych i strony internetowej Organizatora.
2. Czas trwania Konkursu obejmuje okres od dnia 14.01.2021 roku do dnia 25.02.2021 roku.
3. Celem Konkursu jest zwiększenie bazy klientów korzystających z usług Fortum.
4. Fundatorem nagrody jest Organizator.
5. Konkurs odbywa się według zasad określonych w niniejszym Regulaminie.
§ 3. UCZESTNICY KONKURSU
1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być:
• pracownicy Organizatora lub osoby wykonujące na rzecz Organizatora czynności na podstawie
umowy cywilnoprawnej,
• członkowie rodzin osób wskazanych w pkt a) powyżej, przy czym za członków rodziny w rozumieniu Regulaminu uznaje się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo oraz małżonka osób wskazanych w pkt a) powyżej, a także powinowatych pierwszego stopnia.
§ 4. ZASADY KONKURSU
1. Nagrodą główną w Konkursie jest przyznanie bezpłatnego pakietu prywatnej opieki medycznej
(w wariancie Indywidualny Podstawowy dla Uczestnika Konkursu w wieku do 64 roku życia lub
w wariancie Senior Indywidualny dla Uczestnika Konkursu w wieku 65-74 lat) na okres 12 miesięcy
realizowanego na przez operatora medycznego LUX MED. Szczegółowe warunki pakietu Indywidualnego Podstawowego dostępne na stronie:
https://www.fortum.pl/sites/g/files/rkxjap201/files/documents/fortum_med_-_zakres_1a_wzor.
pdf, pakietu Senior Indywidualny na stronie:
https://www.fortum.pl/sites/default/files/documents/fortum_med_-_zakres_1e_wzor.pdf.
Wartość nagrody głównej wynosi 576 zł (w przypadku pakietu Indywidualny Podstawowy) lub 1212 zł
(w przypadku pakietu Senior Indywidualny).
2. Nagrodami dodatkowymi jest 10 sztuk urządzenia pulsoksymetr o wartości 50 zł.
3. Nagrodę główną otrzyma jeden Uczestnik Konkursu, nagrody dodatkowe otrzyma dziesięciu Uczestników Konkursu, których wyłoni komisja konkursowa w trzyosobowym składzie.
4. Zadaniem konkursowym jest odpowiedź na pytanie – Jaki jest Twój przepis na zdrowie?. Spośród
nadesłanych odpowiedzi Komisja konkursowa wyłoni najciekawszą propozycję.

5. Odpowiedzi należy przesłać w formie tekstu o maksymalnej liczbie 500 znaków, za pośrednictwem
formularza na stronie internetowej: konkurs.fortum.pl/przepis_na_zdrowie
6. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko raz.
7. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie odpowiedzi w formie tekstu na pytanie zawarte w pkt. 4 oraz wyrażenie wszystkich zgód zawartych w formularzu na stronie internetowej:
konkurs.fortum.pl/przepis_na_zdrowie
8. Wybrane odpowiedzi zostaną przez Organizatora udostępnione na portalu Facebook
(https://www.facebook.com/FortumPolska) wraz z imieniem Uczestnika.
9. Uczestnicy Konkursu, których odpowiedzi zostały wybrane jako zwycięskie (tj. 1 nagroda główna
oraz 10 nagród dodatkowych) niniejszym wyrażają zgodę na publikację swoich odpowiedzi na profilu Organizatora (https://www.facebook.com/FortumPolska) w serwisie facebook.com wraz z podaniem swojego imienia.
10. Warunkiem skorzystania z nagrody głównej jest zawarcie umowy na usługę prywatnej opieki medycznej z Organizatorem.
11. Z laureatami Konkursu, w ciągu 30 dni od daty wyłonienia zwycięzcy, telefonicznie skontaktuje się
przedstawiciel Organizatora w celu podpisania 12-miesięcznej umowy na usługę opieki medycznej
lub potwierdzenia adresu wysyłki dla nagród dodatkowych.
12. Laureat Konkursu na nagrodę główną nie będzie ponosił żadnych opłat z tytułu korzystania z nagrody głównej. W trakcie trwania umowy laureat Konkursu nagrody głównej może ją rozwiązać bez
ponoszenia żadnych kar i kosztów. Po upływie 12 m-cy trwania umowy Laureat może zaakceptować
i podpisać nową umowę w Fortum na prywatną opiekę medyczną.
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§ 5. DANE OSOBOWE
Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator.
Podane dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków Organizatora określonych niniejszym
Regulaminem.
Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji nadesłanych prac konkursowych, wraz z imieniem
Uczestnika, na oficjalnym profilu Organizatora na portalu Facebook:
https://www.facebook.com/FortumPolska.
Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, choć niezbędne dla prawidłowego
zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie.
Każdy Uczestnik Konkursu ma prawo do:
• dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
• wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych:
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Dane osobowe Uczestników nie będą udostępniane innym odbiorcom.
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Organizatora znajdują
się w Polityce Prywatności, która znajduje się pod adresem:
https://www.fortum.pl/nowa-polityka-prywatnosci.
§6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Regulamin Konkursu dostępny jest pod adresem: idz.do/regulamin_przepis_na_zdrowie
Organizator zastrzega, że Regulamin oraz warunki uczestnictwa w Konkursie mogą ulec zmianie
w każdym czasie, przy czym zmiana ta nie może naruszać praw nabytych przez Uczestników Konkursu, na podstawie dotychczasowego Regulaminu.
W kwestiach nieregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa,
w tym przepisy Kodeksu Cywilnego.
Regulamin obowiązuje od dnia 14.01.2021 roku przez czas trwania Konkursu.

