Regulamin Quizu
§1 Postanowienia ogólne
1.Organizatorem Quizu jest Polskie Towarzystwo Homeopatii Klinicznej z siedzibą w Warszawie przy
ul. Poleczki 21 B, 02-822 Warszawa wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez
Sąd Rejonowy w Warszawie, pod numerem KRS: 0000182409.
2.Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w quizie
3. Quiz odbywa się podczas szkolenia „Bezpieczny Pacjent” w dniu 12.05.20222, 28.05.2022,
29.05.2022, 05.06.2022 tj. tylko podczas trwania szkolenia. Po zakończeniu wydarzenia nie ma
możliwości wysłania odpowiedzi.
4. Organizator oświadcza, że Quiz 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 2009 r. Nr 201, poz. 1540, ze zm.).
§2 Warunki wzięcia udziału w Quizie
1.W Quizie mogą brać udział osoby będące uczestnikami szkolenia „Bezpieczny Pacjent” tj. mgr
farmacji oraz technicy farmacji, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które mają
ukończone 18 lat.
§3 Zasady i przebieg
1. Zadaniem uczestników jest podanie prawidłowych odpowiedzi na pytania zawarte w quizie.
§4 Nagrody
1. W konkursie przewidziano nagrody, którymi będzie książka Homeopatia. Porady praktyczne.
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2. Nagrodę otrzymają tylko uczestnicy, którzy udzielą prawidłowych odpowiedzi na wszystkie
pytania.
3 Jednostkowa wartość Nagrody przyznawana przez Organizatora nie przekracza wartości 100
zł brutto.
4. Nagrody zostaną wysłane za pośrednictwem firmy kurierskiej na wskazany przez uczestnika
adres apteki z podaniem imienia i nazwiska uczestnika. Koszt wysyłki pokrywa Organizator.
§5 Przetwarzanie danych osobowych
4. Każdy uczestnik Quizu przyjmuje do wiadomości, iż w związku z udziałem w Quizie następuje
przetwarzanie jego danych osobowych, stanowiąc prawnie uzasadniony interes Organizatora.
5. Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych, prawo
ich sprostowania, oraz żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania.
6. Administratorem danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Homeopatii Klinicznej z
siedzibą w Warszawie przy ul. Poleczki 21 B, 02-822 Warszawa wpisane do Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, pod numerem KRS:
0000182409.
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