
Polityka Prywatności i ochrona danych osobowych 
Szanujemy prawo Uczestników konkursu do prywatności dbając o ochronę 
danych osobowych i wszystkich poufnych informacji, jakie Uczestnik konkursu 
nam przekazuje.  
1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników 
Konkursu jest Polska akademia Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie, 35-234 
Rzeszów, ul. Trembeckiego 11 B.  
2. Dane osobowe nie będą przekazywane innym. 
3. Dane osobowe przesłane we wniosku będą przetwarzane wyłącznie w celu 
realizacji udziału w konkursie. 
4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny i jest niezbędne do 
otrzymania nagrody a ich nie podanie uniemożliwia udział w Konkursie.  
5. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu w ich dane osobowe, 
prawo ich poprawiania, prawo żądania usunięcia tych danych, a także prawo 
zgłoszenia sprzeciwu co do ich przetwarzania. Wszelkie oświadczenia w tym 
zakresie można składać bezpośrednio na adres  Administratora 
(biuro@paz.org.pl).  
6. Uczestnicy Konkursu zgadzają się na wykorzystanie zebranych danych dla 
potrzeb kontaktów za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu w celu 
przeprowadzenia i rozliczenia Konkursu, lub w celu indywidualnego (także 
pisemnego) komunikowania się w związku z Konkursem.  
7. Przetwarzanie, o którym mowa w punkcie 1, obejmuje także wykorzystania 
przekazanych danych tj. imienia i nazwiska Uczestnika, adresu e-mail, adresu 
pocztowego, na który ma zostać przesłana nagroda, na cele realizacji Konkursu.  



8. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa na 
wykorzystanie prac na następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej 
liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania w Internecie oraz w innych 
formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania (np. nośniki 
magnetyczne, elektroniczne, optyczne, CD-ROM wprowadzenie do obrotu, 
wprowadzenie do pamięci komputera) oraz zgodą na ich publiczne 
wykorzystanie.  
9. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez 
Organizatora Konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych 
osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm). 
10. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom. Zgłoszenie prac 
do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem  
na Organizatora prawa własności złożonych egzemplarzy prac. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Regulamin konkursu 
Wymyśl hasło na koszulkę i wygraj wspaniałe nagrody! 

 
1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Polska Akademia Zdrowia 

mieszczące się w Rzeszowie przy ul. Trembeckiego 11 B, 35-234 Rzeszów.  
Nr KRS: 0000498746, NIP: 813-36-87-141, REGON: 181077284,  
tel:+48 17 85 22 022. 

2. Fundatorem nagród są:  
 Zielarnia Lawenda mieszcząca się w Rzeszowie przy ul. Matejki 18,  

35-064 Rzeszów, 
 Sylveco – producent kosmetyków naturalnych z Rzeszowa – ul. Załęska 93,  

35-322 Rzeszów. 
3. Konkurs odbywa się przez zamieszczenie informacji o konkursie na stronie 

Polskiej Akademii Zdrowia oraz  na tablicy Organizatora na profilu Facebook. 
4. Serwis Facebook.com udostępnia wyłącznie infrastrukturę, dzięki której 

możliwa jest organizacja konkursu. Facebook nie sponsoruje i nie uczestniczy w 
organizacji konkursu, a tym samym nie ponosi odpowiedzialności za 
jakiekolwiek działania Organizatora i konsekwencje wynikające  
z przeprowadzenia konkursu na łamach serwisu. 

5. Nie można wymagać udostępniania postu na swojej tablicy  
i oznaczania znajomych. 

6. Uczestnik powinien posiadać dostęp do Internetu. 
7. W konkursie może wziąć udział osoba powyżej 18 roku życia. 
8. Przesłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu. 
9. W przesłanym zgłoszeniu należy zamieścić informację, że osoba zgłaszająca 

zapoznała się z regulaminem konkursu i akceptuje jego warunki. 



10. Zabrania się nadsyłania materiałów zawierających treści sprzeczne  
z prawem lub łamiące normy społeczne i obyczajowe, w tym  
w szczególności:  
a) zawierające treści powszechnie uznawane za wulgarne i obraźliwe;  
b) zawierające nagość, pornografię, erotykę oraz treści obsceniczne;  
c) obrażające uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne;  
d) przedstawiające przemoc;  
e) materiały w jakikolwiek sposób dyskryminujące w tym w szczególności  
ze względu na rasę i płeć;  
f) naruszające prawo do prywatności;  
g) zawierające materiały chronione prawem autorskim bez zgody autora. 

11. Czas trwania konkursu – 14.03.2016 r.  do 28.03.2016 r. 
12. Miejsce konkursu - funpage na FB Polskiej Akademii Zdrowia oraz strona 

www.paz.org.pl 
13. Zadanie konkursowe: stworzenie najciekawszego hasła w formie tekstowej lub 

graficznej, sloganu/ obrazka/ zdjęcia promującego zdrowy  
aktywny tryb życia. Dozwolony format plików: doc, docx, jpeg i pdf.  

14. Zgłoszenia do konkursu: należy wysłać na adres naszego biura 
biuro@paz.org.pl do dnia 28.03.2016 r. do godziny 24:00. 

15. W konkursie nie może uczestniczyć Zarząd oraz osoby funkcyjne Polskiej 
Akademii Zdrowia 

16. Nagrody:  
I miejsce - zestaw kosmetyków, przypraw i herbat z Zielarni Lawenda  
o wartości około 250,00 zł, voucher o wartości około 200,00 zł na zakupy  
w sklepie ze zdrową żywnością – Kukurykuuu.pl oraz koszulka ze zwycięskim 
hasłem. 



II miejsce - zestaw książek: „Ukryte terapie”, „Cholesterol naukowe kłamstwo”, 
„Marihuana leczy”, „Odkłamywanie marihuany” oraz suplementów diety: 
witamina C, witamina K2-MK7 Pana Jerzego Zięby o łącznej wartości 280,00 zł 
III miejsce – zestaw kosmetyków naturalnych firmy Sylveco o wartości około 
250,00 zł 
Nagrody wyróżnienia - 5× koszulka Polskiej Akademii Zdrowia 

17. Wyłonienie zwycięzcy  
Komisja Konkursowa w składzie: 
Przewodniczący: Jerzy Hanus 
Członkowie: Marek Wawrzeńczyk, Jerzy Zięba, Halina Kostka, Natalia Rozkosz, 
Joanna Zając  
spośród nadesłanych zgłoszeń wybiera 3 najciekawsze, które zostaną 
nagrodzone oraz 5, które zostaną wyróżnione. 

18. Decyzja podjęta przez Komisję Konkursową jest ostateczna. 
19. Ogłoszenie wyników  

Wyniki podamy 04.04.2016 r.  na stronie Polskiej Akademii Zdrowia oraz na 
naszym profilu FB. 

20. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na podanie wyników wraz  
z imieniem, nazwiskiem i miejscem zamieszkania do publicznej wiadomości na 
stronie Polskiej Akademii Zdrowia, newsletterze publikowanym przez 
Stowarzyszenie, profilu FB oraz w grupie dyskusyjnej na FB.  

21. Wręczenie nagród następuje w terminie 7 dni od momentu ogłoszenia wyników 
konkursu. Nagrody można odebrać osobiście w biurze Polskiej Akademii 



Zdrowia przy ul. Trembeckiego 11 B pokój nr 9 w Rzeszowie, 35-234 Rzeszów 
lub przyjmując przesyłkę kurierską wysłaną na podany wcześniej adres.  

22. Kwestie sporne rozwiązuje Komisja Konkursowa. 
23. Polska Akademia Zdrowia posiada prawo wykorzystania zwycięskiego hasła na 

zasadzie wyłączności na własne potrzeby. 
24. Polska Akademia Zdrowia ma prawo do publikacji zdjęć na potrzeby 

Stowarzyszenia w mediach społecznościowych. 
25. Komisja zastrzega sobie prawo i możliwość nie wybrania żadnej z przesłanych 

propozycji jako zakwalifikowanej do nagrody. 
 


