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REGULAMIN KONKURSU DLA FIZJOTERAPEUTEK  

NA SERWISIE WWW.GLOSFIZJOTERAPEUTY.PL  Z DNIA 10.03.2021 

 

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Regulamin konkursu na serwisie www.glosfizjoterpeuty.pl (zwany dalej: „Regulaminem”) 

określa warunki przeprowadzenia Konkursu. 

2. Organizatorem Konkursu jest Krajowa Izba Fizjoterapeutów z siedzibą przy Pl. Stanisława 

Małachowskiego 2, 00-066 Warszawa (zwana dalej „Organizatorem”). 

3. Konkurs jest prowadzony na stronie: https://glosfizjoterapeuty.pl/konkurs-panache  (zwanej 

dalej: „Strona”). 

4. Regulamin Konkursu dostępny jest na wyżej wymienionej stronie. 

5. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat 

Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje Organizator. 

6. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, 

loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą 

w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2094). 

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. W Konkursie mogą brać udział tylko fizjoterapeutki z prawem wykonywania zawodu. 

2. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny. 

3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne 

wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 4 ust. 3 Regulaminu.  

4. Przesłanie fotografii zgodnie z § 4 ust. 3 jest jednoznaczne z akceptacją postanowień 

Regulaminu i zobowiązaniem się do ich przestrzegania. 

5. Uczestniczka konkursu oświadcza, że: 

1. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych; 

2. jest fizjoterapeutką, posiada prawo wykonywania zawodu oraz regularnie opłaca 

wszystkie niezbędne składki zgodnie z wymogami Krajowej Izby Fizjoterapeutów; 

3. zapoznała się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do 

Konkursu; 

4. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznała się z treścią dotyczącą 

procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje; 

5. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu. 

6. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora. 

7. Uczestniczka zobowiązuje się do przesłania w zgłoszeniu konkursowym swojego imienia i  

nazwiska, adresu mailowego, numeru telefonu komórkowego, numeru prawa wykonywania 

zawodu fizjoterapeuty oraz fotografii, przedstawiającej dowolną aktywność fizyczną 

Uczestniczki związaną z uprawianiem sportu, ćwiczeniami, poprawianiem sprawności fizycznej 

itp., do których przysługują jej wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa autorskie, które 

nie są w jakikolwiek sposób obciążone, nie przysługują osobom trzecim, a także nie naruszają 

dóbr osobistych osób trzecich m.in. praw do wizerunku. 

8. Przesyłając fotografię do Organizatora Uczestniczka składa oświadczenie, że posiada do niego 

pełne prawa w powyższym zakresie i przy jego powstaniu nie doszło do naruszenia praw 

autorskich lub innych praw osób trzecich, a także praw do wykorzystania wizerunków osób 

widocznych na fotografii (jeśli dotyczy). 
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9. Uczestniczka wyraża zgodę na bezterminowe i nieodpłatne wykorzystywanie i 

rozpowszechnianie w całości lub w częściach swojego wizerunku utrwalonego na fotografii, w 

tym w zestawieniu z innymi wizerunkami, w szczególności poprzez jego rozpowszechnianie na 

stronach internetowych, portalach społecznościowych lub mediach. W przypadku, gdy na 

fotografii będzie widoczna również inna/e osoba/y, Uczestniczka przystępując do Konkursu 

oświadcza, iż posiada prawo do wykorzystywania i rozpowszechniania ich wizerunku w 

powyższym zakresie, prawo autorskie do fotografii z realizacji, potrzebne licencje lub zgody na 

ich udostępnianie, a także, że ich publikacja nie narusza praw osób trzecich (jeśli dotyczy). 

Uczestniczka ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich w przypadku ich 

roszczeń w zakresie wykorzystywania i rozpowszechniania ich wizerunku przez Organizatora. 

§ 3. NAGRODA 

 

1. W Konkursie przewidziano 10 nagród (zwane dalej: „NG”) – dla osób wyłonionych w sposób 

wskazany w § 6. 

2. NG w Konkursie są biustonosze sportowe marki Panache, model Panache Sport wraz z 

indywidualną poradą brafittingu. Porada odbędzie się wirtualnie z wykorzystaniem sieci 

internet. 

3. Fundatorem NG jest dystrybutor ekskluzywnej bielizny marki Panache - So Chic Sp. z o.o. sk. 

k. z siedzibą w Malborku, 82-200 Malbork, ul. Głowackiego 2/7, wpisana do Krajowego 

Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy 

KRS pod nr 0000814799, NIP: 5792272678, REGON: 384923253. 

4. Informacja o NG jest zawarta w treści ogłoszenia konkursowego opublikowanego na stronie 

https://glosfizjoterapeuty.pl/konkurs-panache.  

 

§ 4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU 

1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (zwanym dalej: „ogłoszeniem 

konkursowym”) na stronie https://glosfizjoterapeuty.pl/konkurs-panache.  

2. Konkurs trwa od dnia 10.03.2021 do dnia 31.03.2021. 

3. Zadaniem Uczestniczki Konkursu jest wykonanie fotografii obrazującej wykonywanie przez 

Uczestniczę aktywności fizycznej związanej z uprawianiem sportu, ćwiczeniami, 

poprawianiem sprawności fizycznej itp., i przesłanie zadania (fotografii) mailem pod adres 

redakcja@kif.info.pl wraz z innymi niezbędnymi danymi tj. imię i  nazwisko, adres mailowy, 

numer telefonu komórkowego, numeru prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty. 

4. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poprawności wykonania zadań 

opisanych w ustępie 3. 

5. Spośród nadesłanych fotografii Organizator wyłoni 10 zwyciężczyń NG w sposób określony w 

treści zadania konkursowego, czyli obrazów prezentujących wykonywanie aktywności 

fizycznej fizjoterapeutek. Organizator wybierze najbardziej kreatywne fotografie. 

6. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na miesięczniku „Głos Fizjoterapeuty” lub na serwisie 

www.glosfizjoterapeuty.pl w terminie trzech tygodni od dnia zakończenia konkursu. 

§ 5. WYBÓR ZWYCIĘŻCZYŃ 

1. Publiczna informacja o wygranej zostanie umieszczona na stronie 

https://glosfizjoterapeuty.pl/konkurs-panache.  

https://glosfizjoterapeuty.pl/konkurs-panache
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2. Wysłanie nieprawidłowych danych osobowych wymaganych w Regulaminie lub zaległości w 

opłacaniu niezbędnych składek zgodnie z wymogami Krajowej Izby Fizjoterapeutów 

powoduje utratę przez Zwyciężczynię Konkursu prawa do otrzymania NG. 

3. Przyznane w Konkursie nagrody zostaną wysłane Zwyciężczyniom Konkursu w terminie 

ustalonym przez Sponsora w porozumieniu z każdą ze Zwyciężczyń. 

4. Nagrody zostaną wysłane na koszt Sponsora na adres wskazany przez Zwyciężczynię 

Konkursu. 

5. Zwyciężczyniom Konkursu nie przysługuje prawo wymiany NG na gotówkę ani na nagrodę 

innego rodzaju. 

6. Zwyciężczyni Konkursu może zrzec się NG, ale w zamian nie przysługuje jej ekwiwalent 

pieniężny, ani jakakolwiek inna nagroda. 

 

§ 6. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przyznania NG. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników 

Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie 

Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwych danych osobowych lub podane 

dane są niepełne lub nieaktualne. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których 

działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem. 

 

§ 7. PRAWA AUTORSKIE 

 

1. Uczestniczka akceptując Regulamin oświadcza, że z chwilą przesłania Organizatorowi 

fotografii udziela licencji niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie 

na rzecz Krajowej Izby Fizjoterapeutów do wykorzystania fotografii na następujących polach 

eksploatacji: 

1) trwałe lub czasowe zwielokrotnianie w całości lub w części jakimikolwiek środkami i 

w jakiejkolwiek formie, w tym zwielokrotnianie utworów dokonywane podczas 

wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania lub przechowywania 

utworów, w tym także utrwalanie i zwielokrotnianie utworów dowolną techniką, w 

tym techniką zapisu magnetycznego lub techniką cyfrową, taką jak zapis na płycie 

CD, DVD, Blu-ray, urządzeniu z pamięcią flash lub jakimkolwiek innym nośniku 

pamięci; 

2) wprowadzenie do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych; 

3) obrót oryginałem albo egzemplarzami, w tym wprowadzanie do obrotu, użyczanie 

lub najem, a także rozpowszechnianie w inny sposób, w tym jego publiczne 

wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, a także publiczne 

udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w 

czasie przez siebie wybranym, w tym rozpowszechniania w sieci teleinformatycznej; 

4) wystawiania lub publicznej prezentacji (na ekranie), w tym podczas seminariów i 

konferencji, rozpowszechniania w drodze adaptacji na nośnikach obrazu i dźwięku; 

5) przedruku w materiałach wydawniczych, prasie, broszurach, wykorzystania utworu 

w audycjach telewizyjnych; 

6) wystawiania lub publicznej prezentacji (na ekranie), w tym podczas seminariów i 

konferencji, rozpowszechniania w drodze adaptacji na nośnikach obrazu i dźwięku; 
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7) tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian, ich 

łączenia z innymi dziełami, opracowania poprzez dodanie różnych elementów, 

uaktualnienia, modyfikacji, zmiany treści całości lub ich części; 

8) wykorzystywania fotografii do wykonywania wszelkich zadań samorządu 

zawodowego fizjoterapeutów, określonych w ustawie z dnia 25 września 2015 r. o 

zawodzie fizjoterapeuty (Dz.U. z 2019 r. poz. 952, z późn. zm.), w szczególności w 

zakresie promocji zawodu fizjoterapeuty. 

2. Organizator ma nieodpłatne prawo do udzielania licencji na fotografię na rzecz osób trzecich, 

na wszystkich wymienionych powyżej polach eksploatacji.  

3. Uczestniczka upoważnia Organizatora w zakresie licencji i wymienionych tam pól eksploatacji, 

do wyrażania przez Organizatora zgody na wykonywanie praw zależnych do fotografii, w tym 

prawa do opracowania fotografii oraz do rozporządzania i korzystania z tak powstałych 

opracowań. Uczestnik oświadcza, że ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za 

wszystkie przesłane fotografie. 

4. Uczestniczka Konkursu przesyłając fotografię wyraża zgodę na upublicznienie fotografii przez 

Organizatora na stronie https://kif.info.pl, na profilach Organizatora na Facebooku, w 

czasopiśmie „Głos Fizjoterapeuty” oraz na serwisie www.glosfizjoterapeuty.pl w czasie 

wybranym przez Organizatora. 

 

§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem danych osobowych Uczestniczek Konkursu jest Organizator zgodnie z art. 4 

ust. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej: 

,,Rozporządzenie’’. Dane Uczestniczek przetwarzane są w ramach realizacji zgłoszenia oraz 

udziału w organizowanym Konkursie. 

2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda z 

Uczestniczek może skontaktować się z Inspektorem ochrony danych, Panią Katarzyną 

Pisarzewską za pośrednictwem adresu e- mail: iod@kif.info.pl. 

3. Objęcie uczestnictwa w organizowanym konkursie zostało umożliwione na podstawie 

dobrowolnej zgody i chęci Uczestniczki, akceptacji Regulaminu oraz złożenia zgłoszenia 

konkursowego. Podanie danych przez Uczestniczkę również odbywa się na zasadzie 

dobrowolności. 

4. W ramach zgłoszenia, Organizator przetwarzał będzie dane Uczestników, a także Laureatów 

w zakresie imienia i nazwiska, wizerunku z przesłanego na Konkurs zdjęcia, adresu 

zamieszkania, adresu mailowego, numeru telefonu oraz numeru prawa wykonywania zawodu 

fizjoterapeuty. 

5. Laureaci wyrażają zgodę i przyjmują do wiadomości, że ich dane osobowe w zakresie imienia, 

nazwiska, numeru telefonu i adresu mailowego zostaną udostępnione do Partnera Konkursu 

tj. SO CHIC Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Malborku, 82-200 Malbork, ul. Głowackiego 2/7, KRS: 

0000814799, NIP: 5792272678, REGON: 384923253. 

6. Dane osobowe Uczestniczek przetwarzane są w celu umożliwienia uczestnictwa w 

organizowanym Konkursie (art. 6 ust. 1 lit. a i b Rozporządzenia). Jako administrator danych 

będący przedsiębiorcą przysługuje Organizatorowi prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu 

prowadzonej działalności gospodarczej i tym samym przetwarzania tych danych w tym celu 

(art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora), którym 

http://www.glosfizjoterapeuty.pl/
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jest dochodzenie naszych roszczeń i obrona przysługujących praw. Jako przedsiębiorca 

Organizator prowadzi także księgi rachunkowe oraz wywiązuje się z obowiązków 

podatkowych. 

7. Dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: 

dostawcom usług zaopatrujących Organizatora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, 

umożliwiające zarządzanie organizacją (w szczególności dostawcom usług 

teleinformatycznych, firmom kurierskim i pocztowym), oraz dostawcom usług prawnych i 

doradczych oraz wspierających Organizatora w dochodzeniu należnych roszczeń (w 

szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym). 

8. Dane osobowe Uczestniczek mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej. 

Organizator zapewnia, że w takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie w 

oparciu o stosowną umowę pomiędzy Organizatorem, a tym podmiotem, zawierającą 

standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską. 

9. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestniczek przez czas trwania Konkursu a następnie 

przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego. Wszelkie 

dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych, nie są 

przetwarzane dłużej niż przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym 

powstał obowiązek podatkowy. Po upływie wyżej wymienionych okresów dane te są usuwane 

lub poddawane anonimizacji. 

10. Administrator danych zapewnia Uczestnikom prawo dostępu do danych, ich sprostowania, 

żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Uczestnik może także skorzystać z 

uprawnienia do złożenia wobec Organizatora sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz 

prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. W przypadku skorzystania z 

któregokolwiek z praw Uczestnik może podjąć kontakt z Organizatorem pisząc na adres e-mail 

Inspektora ochrony danych, wypełniając formularz poprzez stronę internetową lub kierując 

pocztę tradycyjną na adres siedziby. Organizator informuje także o przysługującym prawie 

wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych 

osobowych. 

§ 9. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni 

zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 

(czternastu) dni od dnia wydania NG. 

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych. 

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestniczki oraz 

dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. 

4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem 

„Konkurs z Panache”. 

5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni. 

 

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.03.2021. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania lub jego 

odwołania. Stosowna Informacja będzie zamieszczona na stronie 

https://glosfizjoterapeuty.pl/konkurs-panache. 

https://glosfizjoterapeuty.pl/konkurs-panache

