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Regulamin Konkursu „Wiem na Maxa” z dnia 1.10.2022  

(zwany dalej jako: „Regulamin”) 

 

§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki, na jakich odbywa się Konkurs „Wiem na 

Maxa” (zwany dalej: „Konkursem”). 

2. Konkurs został podzielony na dwa etapy. Przedmiotem etapu I będzie wyłonienie  

10 uczestników, którzy udzielili najwięcej poprawnych odpowiedzi spośród 16 pytań 

zamkniętych wielokrotnego wyboru oraz udzielili merytorycznej i kreatywnej odpowiedzi 

na jedno pytanie otwarte w formie case study. Przedmiotem etapu II będzie wykonanie  

4 zadań, z czego treść dwóch z nich będzie zakomunikowana uczestnikom drogą 

korespondencji elektronicznej najpóźniej w terminie 2 tygodni przed rozpoczęciem 

drugiego etapu konkursu. 

3. Organizatorem Konkursu jest Dr. Max Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-613), przy 

ul. Krzemienieckiej 60A, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, 

VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000237142 

(zwana dalej: „Organizatorem”). 

4. Fundatorem nagród jest Organizator.  

5. Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

§ 2 Przebieg konkursu 

1. Zgłoszenia do konkursu Uczestnik dokonuje w drodze wypełnienia interaktywnego 

formularza znajdującego się na stronie internetowej Organizatora, tj. 

www.kariera.drmax.pl/wiemnamaxa. W przedmiotowym formularzu Uczestnik wskazuje: 

imię i nazwisko, nazwę uczelni i rok studiów, numer telefonu oraz adres e-mail. 

2. Pierwszy etap konkursu przeprowadzany jest w formie online za pośrednictwem platformy 

www.kariera.drmax.pl/wiemnamaxa i trwa od dnia 1 października 2022 r. do dnia  

31 października 2022 r. 

3. Zadaniem konkursowym w pierwszym etapie konkursu jest udzielenie odpowiedzi na  

16 pytań testowych wielokrotnego wyboru oraz udzielenie kreatywnej odpowiedzi na jedno 

pytanie otwarte w formie case study. Zadanie, o którym mowa powyżej zostanie 

opublikowane na stronie internetowej www.kariera.drmax.pl/wiemnamaxa w formie 

interaktywnego formularza. 

4. Zadanie konkursowe wykonane po upływie terminu, o którym mowa ust. 1 niniejszego 

paragrafu nie będzie brane pod uwagę.  

5. Organizator zastrzega sobie prawo do pominięcia wykonania zadania konkursowego  

w etapie I, jeśli w ramach udzielonej przez Uczestnika odpowiedzi na pytanie otwarte  

znajdują się sformułowania powszechnie uznawane za obraźliwe oraz niecenzuralne. 

http://www.kariera.drmax.pl/wiemnamaxa
http://www.kariera.drmax.pl/wiemnamaxa
http://www.kariera.drmax.pl/wiemnamaxa
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6. Wykonując zadanie konkursowe, Uczestnik oświadcza i potwierdza, że zamieszczona przez 

Uczestnika odpowiedź jest jego autorstwa oraz, że przysługują mu autorskie prawa 

majątkowe i osobiste do zamieszczanego tekstu. 

7. Dziesięciu uczestników, którzy odpowiedzieli poprawnie na największą ilość pytań 

testowych oraz zdobyli najwięcej punktów za odpowiedź na pytanie otwarte w formie case 

study zostanie zakwalifikowanych do II etapu Konkursu, który odbędzie się w siedzibie 

Organizatora w dniu 15 grudnia 2022 r. 

8. O ilości przyznanych punktów za odpowiedź na pytanie otwarte w I etapie konkursu, a tym 

samym o zakwalifikowaniu uczestnika do II etapu Konkursu decyduje komisja 

konkursowa, o której mowa w § 4 ust. 2 poniżej. 

9. Organizator, najpóźniej do dnia 18 listopada 2022 r. poinformuje uczestników, o których 

mowa w ust. 7 powyżej o fakcie zakwalifikowania do II etapu Konkursu w drodze 

wiadomości elektronicznej przesłanej na adresy e-mail podane w formularzu, o którym 

mowa w § 2 ust. 1 Regulaminu. 

10. Przedmiotem drugiego etapu Konkursu jest przygotowanie odpowiedzi na 4 zadania 

konkursowe w siedzibie Organizatora. Treść dwóch z czterech zadań konkursowych będzie 

zakomunikowana uczestnikom w drodze korespondencji elektronicznej na podane przez 

nich adresy e-mail najpóźniej w terminie dwóch tygodni przed rozpoczęciem II etapu. 

11. Organizator w trakcie II etapu Konkursu zapewni uczestnikom materiały biurowe, 

materiały niezbędne do wykonania zadań oraz poczęstunek. 

12. Uczestnik zostanie zdyskwalifikowany z dalszego udziału w II etapie konkursu, jeśli nie 

wykona któregokolwiek z zadań lub nie zaprezentuje jego finalnej wersji. 

 

§ 3 Uczestnicy konkursu. 

1. Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne – studenci jednej  

z następujących uczelni wyższych: 

 

a. Wydziału Farmacji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,  

b. Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie,  

c. Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,  

d. Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego,  

e. Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu,  

f. Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,  

g. Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku,  

h. Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,  

i. Uniwersytetu Medycznego w Lublinie,  

j. Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,  

k. Collegium Medicum UMK im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, 

 

 którzy jednocześnie zaakceptowali niniejszy regulamin (dalej również: „Uczestnik”). 
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2. Zaznaczenie pola o treści: „Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu 

i akceptuję wszystkie zawarte w nim warunki.” znajdującego się pod formularzem 

konkursowym zamieszczonym na stronie: https://forms.gle/AJ8kRZa9hpgiu9tWA  jest 

równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu przez Uczestnika. 

3. Akceptując niniejszy Regulamin, Uczestnik oświadcza, że: 

1) jest osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynność prawnych; 

2) jest studentem jednej z uczelni wymienionej w ust. 1 niniejszego paragrafu; 

3) zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje 

do Konkursu;  

4) wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą 

procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;  

5) Wraz z udziałem w Konkursie przenosi on na Organizatora autorskie prawa majątkowe 

do pomysłów przedstawionych podczas I oraz II etapu konkursu, bez jakichkolwiek 

ograniczeń czasowych, terytorialnych oraz co do ilości egzemplarzy na następujących 

polach eksploatacji: 

• w zakresie utrwalania i zwielokrotniania przedstawionych rozwiązań  

• w zakresie wdrożenia rozwiązań w sieci franczyzowej Dr.Max 

• w zakresie rozpowszechniania rozwiązań w sposób inny niż określony w pkt 2 

– publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, , a także publiczne 

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

w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 

6) zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu; 

7) wyraża zgodę na przetwarzanie przez Dr. Max Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu  

(54 – 613), przy ul. Krzemienieckiej 60a, danych osobowych w postaci: imienia i 

nazwiska oraz adresu e-mail w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia 

Zwycięzców Konkursu, poinformowania Zwycięzców o rozstrzygnięciu Konkursu 

przez Organizatora poprzez wiadomość e-mail, zgodnie z wymogami ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO); 

8) został poinformowany o możliwości wycofania udzielonej zgody w każdym momencie 

oraz o tym, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; 

9) cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Uczestnika przed 

rozstrzygnięciem Konkursu będzie równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie. 

 

§ 4 Wybór zwycięzców 

1. Zwycięzcą konkursu jest Uczestnik zakwalifikowany do II etapu Konkursu, który 

poprawnie zrealizował 4 zadania konkursowe w tymże etapie. 

2. Oceny wykonania zadania konkursowego w obu etapach konkursu dokona komisja 

konkursowa powołana przez Organizatora, w której skład wchodzą eksperci z sieci 

franczyzowej Dr. Max (dalej również: „Komisja”).  

https://forms.gle/AJ8kRZa9hpgiu9tWA


4 

 

3. Przebieg realizacji zadań w etapie II Konkursu jest poddawany stałej ocenie Komisji pod 

względem następujących kryteriów: 

 

a. innowacyjności zaproponowanego rozwiązania, 

b. kompletności przekazanych informacji, 

c. zakresu użytej wiedzy farmaceutycznej. 

 

4. Niezwłocznie po wykonaniu przez Uczestników wszystkich zadań w etapie II, Komisja 

odbędzie naradę, podczas której wyłoni zwycięzców nagród głównych i dodatkowych. 

5. Niezwłocznie po zakończeniu narady Komisja ogłosi zwycięzców nagród głównych  

i dodatkowych, o których mowa w § 5 ust. 2 i 3, a następnie przeprowadzi ceremonię 

przekazania nagród. 

6. Decyzje Komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

7. W niniejszym Konkursie dany Uczestnik może zdobyć tylko jedną nagrodę. 

 

§ 5 Nagrody 

1. W ramach niniejszego Konkursu wyłonionych zostanie 3 zwycięzców nagród głównych 

oraz 7 zwycięzców nagród dodatkowych. 

2. Nagrodami głównymi w Konkursie są odpowiednio: 

 

a. za zajęcie 1. miejsca – nagroda pieniężna w kwocie 4.000,00 zł, 

b. za zajęcie 2. miejsca – nagroda pieniężna w kwocie 2.500,00 zł, 

c. za zajęcie 3. Miejsca – nagroda pieniężna w kwocie 1.500,00 zł. 

 

Wymienione nagrody zostaną wydane zwycięzcom w formie przelewu na rachunek 

bankowy. 

 

3. Nagrodami dodatkowymi w Konkursie, za zajęcie miejsc od 4. do 10. są karty podarunkowe 

przeznaczone do realizacji w sklepie Empik zasilone kwotą 100,00 zł każda. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagród, o których mowa w ust. 2 oraz 

w ust. 3  powyżej, jeżeli żadne z rozwiązań zaproponowanych przez Uczestników nie spełni 

kryteriów konkursowych, o których mowa w § 4 ust. 3 Regulaminu. 

5. Zwycięzcom nie przysługuje prawo wymiany nagród na gotówkę ani nagrodę innego 

rodzaju. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent 

pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda. 

6. Przekazanie nagród, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu nastąpi w ustalonym 

przez Organizatora czasie i w porozumieniu ze Zwycięzcami konkursu. 

7. Przekazanie nagród, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu nastąpi w dniu  

15 grudnia 2022 r., niezwłocznie po wyłonieniu zwycięzców tychże nagród. 

 

§ 6 Odpowiedzialność organizatora 
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1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagród, 

z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. 

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

których działania są sprzeczne z prawem lub niniejszym Regulaminem, a  w szczególności 

Uczestników, którzy: 

1) Swym zachowaniem zmierzają do obejścia postanowień niniejszego Regulaminu; 

2) W ramach wykonania Zadania konkursowego posługują się sformułowaniami 

powszechnie uznawanymi za obraźliwe; 

 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz 

teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek, uniemożliwiających wykonanie 

zadania konkursowego w etapie I. 

 

§ 7 Przetwarzanie danych osobowych 

• Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach przewidzianych 

Rozporządzeniem 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.  

• Administratorami Danych Uczestników Konkursu jest Organizator.  

• Administrator Danych w celu należytej ochrony danych osobowych powołał 

Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem 

e-mail: ochronadanych@drmax.pl 

• Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora 

w następujących celach:  

 

• w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy Konkursu, 

poinformowania zwycięzców o rozstrzygnięciu Konkursu przez Organizatora 

poprzez wiadomość e-mail, jak również w celu przekazania nagród zwycięzcom 

konkursu oraz w celu ogłoszenia wyników Konkursu w mediach 

społecznościowych prowadzonych przez Organizatora lub na stronie 

internetowej Organizatora, a także wskazania autorów zwycięskich prac 

powstałych podczas Konkursu, jeżeli Organizator zdecyduje się na ich 

umieszczenie w mediach społecznościowych lub na stronie internetowej - na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. zgody Uczestników – na podstawie art. 

6 ust. 1 lit. a RODO tj. zgody Uczestnika wyrażonej poprzez akceptację 

niniejszego regulaminu w momencie zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie;  

• w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 

Organizatora tj. w celu ewentualnego dochodzenia, ustalenia i obrony przed 

roszczeniami - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

mailto:ochronadanych@drmax.pl
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• Podanie przez Uczestników Konkursu danych osobowych jest dobrowolne, 

a konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości wzięcia 

udziału w Konkursie.  

• Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez 

Organizatora: 

 

• w odniesieniu do celu przetwarzania, o którym mowa w pkt 4 lit a - przez okres 

niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym 

Uczestnikom, oraz przez czas publikacji wyników lub prac konkursowych w 

mediach społecznościowych lub na stronie internetowej Organizatora albo do 

momentu wycofania przez Uczestnika zgody, 

• w odniesieniu do celu przetwarzania, o którym mowa w pkt 4 lit b - przez okres 

wynikający z przepisów o przedawnieniu roszczeń.  

 

• Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez upoważnionych 

pracowników Organizatora. Odbiorcą danych osobowych Uczestników mogą 

być podmioty świadczące na rzecz Organizatora usługi IT – na podstawie 

zawartej z nimi przez Organizatora umowy powierzenia przetwarzania danych 

osobowych. Ponadto odbiorcami danych osobowych Uczestników będą 

członkowie Komisji – na zasadzie udostępnienia oraz osoby, które zapoznają 

się z publicznie ogłoszonymi wynikami Konkursu lub pracami powstałymi 

podczas Konkursu, umieszczonymi w mediach społecznościowych lub na 

stronie internetowej Organizatora.  

• Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państw trzecich i 

organizacji międzynarodowych. 

• W związku z opublikowaniem wyników Konkursu lub prac powstałych 

podczas Konkursu w mediach społecznościowych, niezależnymi 

administratorami danych osobowych Uczestników będą właściciele tych 

mediów społecznościowych. Portale społecznościowe, z których korzysta 

Organizator wykorzystują zatwierdzone klauzule umowne lub stosują 

mechanizmy zabezpieczeń przewidziane w RODO, w stosownych 

przypadkach, w zakresie przekazywania danych z Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego do Stanów Zjednoczonych i pozostałych krajów (Polityki 

prywatności właścicieli portali dostępne są na ich stronach internetowych). 

• Uczestnicy Konkursu mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo 

ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w przypadku, gdy 

podstawę ich przetwarzania stanowi zgoda – prawo do cofnięcia zgody w 

dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  
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• Uczestnicy mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uznają, 

iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy 

RODO. 

• Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w 

tym profilowaniu. 

 

§ 8 Postępowanie reklamacyjne 

 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu prowadzenia Konkursu, Uczestnicy powinni 

zgłaszać na adres e-mail Organizatora: wiemnamaxa@drmax.com.pl w czasie trwania 

Konkursu oraz nie później niż w ciągu 14 dni od jego zakończenia.  

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

3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni od ich złożenia.  

 

§ 9 Postanowienia końcowe 

 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.10.2022. 

2. Niniejszy Regulamin dostępny będzie na stronie internetowej pod adresem: 

www.kariera.drmax.pl/wiemnamaxa 

3. Wszelkie dodatkowe informacje na temat Konkursu można uzyskać na stronie 

Organizatora, tj. www.kariera.drmax.pl/wiemnamaxa. 

4. Konkurs nie jest gra losową w rozumieniu art. 2 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 

hazardowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 847 z późn. zm.). 

5. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny 

właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.  

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy 

prawa powszechnie obowiązującego. 

7. Wszystkie treści zawarte w materiałach związanych z Konkursem mają charakter jedynie 

informacyjny. 

8. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym warunki prowadzenia 

Konkursu. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu 

w dowolnym terminie bez podania przyczyny przy zastosowaniu odpowiednich form 

informacji, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. 

 

mailto:wiemnamaxa@drmax.com.pl
http://www.kariera.drmax.pl/wiemnamaxa

