Regulamin
Konkursu „Polecanie się opłaca”

§ 1. Zasady ogólne
1.
2.

3.
4.

5.
6.

Regulamin określa zasady przeprowadzenia Konkursu „Polecanie się opłaca”.
Celami Konkursu są:
1)
podnoszenie świadomości społecznej w zakresie potrzeby korzystania z podstawowej opieki
zdrowotnej, w szczególności wśród ludzi młodych;
2)
promocja telemedycyny jako sposobu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, zwłaszcza w czasie
obowiązywania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.
Przedmiotem konkursu jest udzielanie poleceń złożenia Deklaracji wyboru w czasie trwania Konkursu i na
zasadach określonych w Regulaminie
Organizatorem Konkursu jest spółka pod firmą HOME DOCTOR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Domaniewska 45, 02-305 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000636394, NIP: 9462662763, numer REGON: 365360141, której
kapitał zakładowy wynosi 5 000 złotych.
Do zadań Organizatora należy bieżące nadzorowanie przebiegu Konkursu w celu zapewnienia jego zgodności z
Regulaminem.
Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik
zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych.

§ 2. Objaśnienie pojęć
Ilekroć w Regulaminie mowa jest o:
1) Deklaracji Wyboru – rozumie się przez to oświadczenie woli, poprzez które dana osoba potwierdza wybór
Doc4You na świadczeniodawcę z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej;
2) Doc4You – rozumie się przez to spółkę pod firmą Doc4You spółka z ograniczona odpowiedzialnością z
siedzibą w Warszawie, adres: ul. Domaniewska 45, lok. VII P, 02-305 Warszawa, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000614105, NIP: 5252656702, REGON:
364272660, której kapitał zakładowy wynosi 5 000 złotych, będącą podmiotem wykonującym działalność
leczniczą i będącą świadczeniodawcą z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej;
3) Formalnej Akceptacji Deklaracji Wyboru – rozumie się przez to pozytywną weryfikację w systemie e-WUŚ
uprawnień Osoby Zaproszonej do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
4) Identyfikatorze Poleceń – rozumie się przez to dedykowany numer, który Uczestnik przekazuje Osobie
Zaproszonej;
5) Konkursie – rozumie się przez to konkurs „Polecanie się opłaca”;
6) Organizatorze – rozumie się przez to spółkę, o której mowa w § 1 pkt 4;
7) Osobie Zaproszonej – rozumie się przez to osobę, która w ramach Konkursu otrzymała zaproszenie
do złożenia Deklaracji Wyboru (z wykorzystaniem Identyfikatora Poleceń, który otrzymał Uczestnik);
8) Przedstawicielu Doc4You – rozumie się przez to osobę posiadającą stosowne upoważnienie do zbierania
Deklaracji Wyboru;
9) Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy Regulamin;
10) Skutecznym Poleceniu – rozumie się przez to polecenie, które doprowadziło do złożenia przez Osobę
Zaproszoną Deklaracji Wyboru, która następnie przeszła Formalną Akceptację Deklaracji Wyboru;
11) Uczestniku – rozumie się przez to osobę biorącą udział w danej edycji Konkursu;
§ 3. Uczestnictwo w Konkursie
1.
2.
3.
4.

Uczestnikami mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
Uczestnik może zarejestrować się do danej edycji Konkursu tylko raz.
Uczestnik może zrezygnować z udziału w danej edycji Konkursu poprzez wysłanie stosownej informacji na
adres e-mail: kontakt@homedoctor.pl. Rezygnacja skutkuje utratą prawa do przyznanej nagrody.
Aby wziąć udział w Konkursie jako Uczestnik, należy z zachowaniem kolejności:
1)
posiadać dowolny internetowy rachunek osobisty w dowolnym banku w Polsce;
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zarejestrować się do danej edycji Konkursu poprzez poprawne wypełnienie formularza rejestracyjnego
dostępnego w Portalu Pacjenta Home Doctor: https://patientportal.homedoctor.pl/login, przy czym
formularzu należy:
a) zaakceptować Regulamin,
b) wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko, Identyfikator Poleceń) i
zaakceptować ten Regulamin,
c) wskazać rachunek osobisty do wypłaty nagrody;
3)
polecić złożenie Deklaracji Wyboru co najmniej jednej Osobie Zaproszonej i przekazać jej Identyfikator
Poleceń w sposób opisany poniżej, przy czym polecenie i przekazanie Identyfikatora Poleceń może
nastąpić dopiero po prawidłowej rejestracji Uczestnika w danej edycji Konkursu, zgodnie z ppkt 2
powyżej.
5. Uczestnik może przekazać Identyfikator Poleceń nadany podczas rejestracji do Konkursu, w następujący
sposób:
1) e-mailem,
2) smsem,
3) w mediach społecznościowych poprzez komunikator osobisty, np. Messenger, Direct Instagram,
Whatsapp,
4) ustnie.
6. Warunkiem uznania danego zaproszenia za Skuteczne Polecenie jest Formalna Akceptacja Deklaracji Wyboru.
7. Osoba Zaproszona podczas wypełniania formularza Deklaracji Wyboru na stronie (link), w placówce Doc4You,
lub poprzez kontakt z Przedstawicielem Doc4You musi umieścić w formularzu prawidłowy Identyfikator
Poleceń, który otrzymała od Uczestnika.
8. Nie będzie uważane za udzielenie Skutecznego Polecenia:
1) wypełnienie formularza bez podania prawidłowego Identyfikatora Poleceń
2) wypełnienie formularza przez Osobę Zaproszoną, która nie jest uprawniona do korzystania ze
świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej.
2)

§ 4. Zasady Konkursu, nagrody
1.

Zadaniem konkursowym jest udzielenie jak największej liczby Skutecznych Poleceń.
2. Spośród Uczestników, którzy udzielili największej liczby Skutecznych Poleceń w danej edycji Konkursu,
zostaną wyłonieni zwycięzcy I, II oraz III miejsca.
3. Ogłoszenie wyników danej edycji Konkursu nastąpi w terminie 7 dni od zakończenia tej edycji, poprzez
wysłanie wiadomości e-mailem do Uczestników.
4. Zwycięzcy danej edycji Konkursu otrzymują następujące nagrody:
1)
nagroda za zajęcie I miejsca,
2)
nagroda za zajęcie II miejsca,
3)
nagroda za zajęcie III miejsca.
5. Wysokość nagrody za zajęcie I miejsca liczona jest wedle następującego wzoru: liczba Skutecznych Poleceń x
30 złotych + 1500 złotych.
6. Wysokość nagrody za zajęcie II miejsca liczona jest wedle następującego wzoru: liczba Skutecznych Poleceń x
30 złotych + 1000 złotych.
7. Wysokość nagrody za zajęcie III miejsca liczona jest wedle następującego wzoru: liczba Skutecznych Poleceń x
30 złotych + 500 złotych.
8. Komisja Konkursowa, o które mowa w § 5, decyduje o przyznaniu nagród pocieszenia dla Uczestników, którzy
udzielili przynajmniej jednego Skutecznego Polecenia. Wysokość nagrody pocieszenia oblicza się wedle
wzoru: liczba Skutecznych Poleceń x 30 złotych.
9. Nagrody wypłacone zostaną Uczestnikom nie później niż w terminie 14 dni licząc od dnia zakończenia danej
edycji Konkursu, na wskazany podczas rejestracji rachunek osobisty należący do Uczestnika.
10. Uczestnik powinien posiadać aktywny internetowy rachunek osobisty, który wskazał przy rejestracji do
konkursu, przynajmniej do czasu wypłaty nagrody. Jeśli Uczestnik zamknie ten rachunek osobisty, traci prawo
3/5

do Nagrody, chyba że w terminie 14 dni od zamknięcia rachunku osobistego wskaże inny dopuszczalny
przepisami prawa sposób zapłaty nagrody (np. płatność przekazem pocztowym).
§ 5 Komisja Konkursowa
1.
2.

1.
2.
3.

Celem przeprowadzenia Konkursu, w tym wyłonienia zwycięzców i przyznania nagród, Organizator
powołuje Komisję Konkursową.
W skład Komisji Konkursowej wchodzą następujący członkowie:
1) Małgorzata Graca – Przewodniczący Komisji,
2) Katarzyna Mauer – Członek Komisji,
3) Szymon Horaczuk – Członek Komisji,
Pracami Komisji Konkursowej, w tym jej obradami, kieruje Przewodniczący Komisji.
Z obrad Komisji Konkursowej sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący Komisji.
Komisja Konkursowa podejmuje decyzje większością głosów w obecności wszystkich jej członków.

§ 6. Czas trwania Konkursu/okres, w jakim można przystąpić do Konkursu
1. Konkurs trwa od 12.09.2022 r. do 12.11.2022 r.
2. Zakończenie Konkursu nie wpływa na prawa nabyte przez Uczestników Konkursu.
3. Organizator umieszcza na stronie www.homedoctor.pl/program-polecen informację o rozpoczęciu i
zakończeniu każdej edycji Konkursu.
4. Do danej edycji Konkursu można przystąpić w każdym czasie, nie później jednak niż po zakończeniu tej
edycji.
§ 7. Reklamacje
1.

Reklamacje związane z uczestnictwem w Konkursie, Uczestnicy mogą składać na zasadach opisanych w
Regulaminie przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w ramach świadczenia usług przez HomeDoctor.

2.

Reklamacje należy kierować za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: kontakt@homedoctor.pl oraz
w formie pisemnej na adres HomeDoctor, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa. Reklamacje należy składać
z dopiskiem „Konkurs <<Polecanie się opłaca>>.
Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od ich doręczenia do Organizatora.
Decyzja Organizatora w przedmiocie rozpatrywanej reklamacji nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień
Uczestnika do dochodzenia swoich roszczeń na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w
tym wystąpienia z powództwem do właściwego sądu.

3.
4.

§ 8. Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych Uczestników oraz Osób Zaproszonych jest Organizator.
2. Organizator wyznacza Inspektora Ochrony Danych, którym jest pan Paweł Meller.
3. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się pod numerem telefonu: 22 398 70 64 lub adresem
e-mail: iod@homedoctor.pl.
4. Organizator będzie przetwarzać dane osobowe Uczestników oraz Osób Zaproszonych w celu
przeprowadzenia Konkursu oraz na wypadek ewentualnego postępowania reklamacyjnego.
5. Organizator przetwarza dane Uczestników oraz Osób Zaproszonych na podstawie zgody w zakresie: imię,
nazwisko, adres e-mail oraz numer PESEL.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi realizację Konkursu.
7. Za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres iod@homedoctor.pl, Uczestnicy oraz Zaproszone
Osoby:
1) mają prawo do dostępu i sprostowania swoich danych osobowych oraz ich przeniesienia;
2) mogą żądać ich usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
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8. Uczestnicy oraz Osoby Zaproszone mają również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie w zakresie ochrony swoich danych w sposób
wskazany na stronie internetowej www.uodo.pl
9. Więcej informacji na temat zasad przetwarzania danych osobowych, w tym uprawnień Uczestników oraz
Osób Zaproszonych, można znaleźć na stronie www.homedoctor.pl/privacy-policy.
§ 9. Postanowienia końcowe
1. Treść Regulaminu jest dostępna:
1) na
stronie
internetowej
HomeDoctor
pod
adresem:
www.homedoctor.pl/Regulamin_Konkursu_Polecanie_sie_oplaca.pdf .
2) w placówce Doc4You (ul. Przechodnia 2, Warszawa).
2. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia trwania Konkursu, w szczególności poprzez
przeprowadzenie edycji konkursów w liczbie większej niż wskazana w § 6 pkt. 2.
3. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie
warunków uczestnictwa w Konkursie.
4. Regulamin wchodzi w życie w dniu 12.09.2022 r.
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