Regulamin Konkursu
ALERGO-EKSPLORATOR
Organizator Konkursu:

Polskie Towarzystwo Alergologiczne,
ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź,
NIP:113-22-57-908, KRS: 0000191180,

Biuro Organizacyjne:

AltaSoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.,
ul. Pukowca 15 40-847 Katowice,
NIP: 6342396317, KRS: 0000715425
Biuro Organizacyjne XI Konferencji Szkoleniowej Polskiego Towarzystwa
Alergologicznego

Data publikacji regulaminu: niedziela, 20 października 2020 r.
§1.

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich
„ALERGO-EKSPLORATOR” (dalej zwany Konkursem).

przeprowadzany

zostanie

konkurs

2. Konkurs odbywa się w ramach XII Konferencji Szkoleniowej PTA (dalej zwanej Konferencją).
3. Organizatorem Konkursu i Fundatorem Nagród jest Polskie Towarzystwo Alergologiczne (dalej
zwane Organizator). Za przebieg i realizację Konkursu odpowiada Biuro Organizacyjne posiadające
w sprawach objętych tym regulaminem uprawnienia Organizatora.
4. Uczestnikami Konkursu mogą być jedynie osoby z opłaconym pakietem uczestnika XII Konferencji
Szkoleniowej PTA, które posiadają aktywny dostęp do Platformy Cyfrowej konferencji
zabezpieczony unikalnym kodem.
5. Nad poprawnością przeprowadzenia konkursu czuwa Komisja Konkursowa powołana przez
Organizatora Konkursu. Komisja ta dokonuje także oceny wyników konkursu.

6. Skład Komisji Konkursowej zostanie opublikowany najdalej w dniu rozpoczęcia Konkursu na stronie
http://konferencja2020.szkoleniapta.pl/konkurs (dalej zwanej Stroną WWW Konkursu)
7. W Konkursie nie mogą uczestniczyć członkowie Komisji Konkursowej ani członkowie ich rodzin oraz
wykładowcy, wystawcy i przedstawiciele medyczni firm uczestniczących w Konferencji.
8. Celem Konkursu jest zachęcenie uczestników Konferencji online do aktywnego uczestnictwa w
Konferencji, sprawdzenia swojej wiedzy i promocja najnowszych osiągnięć firm farmaceutycznych
na polu alergologii.
§2.

Przebieg konkursu i warunki uczestnictwa

1. Konkurs odbędzie się w dniach 26,27,29,30 października 2020
wykładów XII Konferencji Szkoleniowej PTA.

w trakcie trwania transmisji

2. Konkurs polega na udzieleniu w możliwie najkrótszym czasie odpowiedzi na pytania testowe, które
będą się pojawiły w różnych momentach na Platformie Cyfrowej Konferencji oraz zebraniu jak
największej liczby pucharów umieszczonych na wystawach wirtualnych.
3. Pojawienie się nowego pytania testowego zostanie zapowiedziane przez odpowiednią informację
wyświetlaną przez co najmniej 5 s w trakcie transmisji live oraz pojawienie się przycisku z ikoną
pucharu (dalej przycisku) na stronie głównej pod oknem transmisji. (Wyświetlana informacja nie ma
znaczenia w przypadku odtwarzania transmisji z nagrania lub korzystając z opcji DVR odtwarzacza).
4. Przycisk dostępny będzie dla każdego uczestnika w tym samym czasie przez okres 30 - 60 minut
lub - jeżeli odpowiedź została udzielona przed upływem tego czasu, do momentu udzielenia
odpowiedzi na pytanie.
5. Pytanie dostępne jest tylko przez okres widoczności przycisku.
6. Ponowne pojawienie się przycisku zwiastuje nowe pytanie.
7. Aby wyświetlić pytanie i na nie odpowiedzieć należy nacisnąć przycisk.
8. Pytanie może zostać wyświetlone tylko raz. Nie ma możliwości korygowania udzielonych
odpowiedzi.
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9. Za każdą poprawną odpowiedź uczestnik otrzymuje 3 punkty.
10. Dodatkowo analizowana jest liczba wszystkich pytań, na które wysłano odpowiedzi i liczony jest
czas od momentu wyświetlenia pytania do udzielenia odpowiedzi.
11. Punkty można uzupełnić zbierając puchary ukryte na wirtualnych stoiskach dostępnych na
Platformie. Na każdej wystawie ukryty jest jeden puchar.
12. Aby odnaleźć puchar należy wejść na stoisko firmowe i poszukać wśród prezentowanych
materiałów przycisku - ikony pucharu. Aby otrzymać puchar należy kliknąć /dotknąć pucharu.
13. Za każdy zebrany puchar uczestnik otrzymuje 1 punkt.
14. Organizator przed rozpoczęciem konkursu poinformuje Uczestników o planowanej liczbie pytań i
liczbie pucharów możliwych do zebrania.
15. Zebrane punkty w teście oraz liczba zebranych pucharów, widoczne będą na Platformie Cyfrowej
w zakładce Konkurs. Punkty za poprawną odpowiedź naliczane są dopiero po upływie czasu
dostępności pytania.
16. Uczestnik deklaruje swoją chęć przystąpienia do konkursu po raz pierwszy klikając/dotykając
przycisku/ikony pucharu widocznego pod transmisją lub na dowolnej wystawie.
17. Konkurs rozpoczyna się w momencie wystartowania transmisji w poniedziałek 26 października 2020
i trwa do piątku 30 października 2020 godz. 20.00. Pierwsze pytanie pojawi się po zakończeniu sesji
Inauguracyjnej.
18. Identyfikacja Uczestnika następuje za pomocą unikalnego kodu, za pomocą którego Uczestnik
loguje się do Platformy.
19. Regulamin oraz zasady udziału w konkursie dostępne są na stronie internetowej konferencji:
konferencja2020.szkoleniapta.pl/Konkurs.
20. Organizator oraz Biuro Organizacyjne nie ponoszą odpowiedzialności za problemy techniczne lub
jakość połączenia internetowego na urządzeniach należących do uczestników, za pomocą których
Uczestnicy logują się do Platformy oraz za niestosowanie się do instrukcji przekazanych w
regulaminie.
21. Wstępne wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas sesji zamykającej Konferencję. Wyniki
ostateczne zostaną opublikowane na Platformie Cyfrowej oraz na Stronie WWW Konkursu do
15 listopada 2020 r.
§3.

Nagrody

1. Nagrody zostaną przyznane Uczestnikom Konkursu, którzy udzielili odpowiedzi na co najmniej
jedno pytanie konkursowe i zebrali największą liczbę punktów, a w razie tej samej liczby punktów
spełnili kolejno kryteria dodatkowe.
2. W przypadku tej samej liczby punktów wyższe miejsca otrzymują osoby, które otrzymały większą
liczbę punktów z tytułu poprawnie odpowiedzianych pytań testowych. Jeżeli to kryterium nie będzie
wystarczające do wyłonienia laureatów, analizowana jest dodatkowo liczba pytań, na które wysłano
odpowiedź (niezależnie od tego czy odpowiedź była prawidłowa czy nie) – wyższe miejsca
otrzymują osoby z większą liczbą pytań na które udzieliły odpowiedzi. Jeżeli nadal rozstrzygnięcie
konkursu nie będzie możliwe, ocenie zostanie poddany średni czas odpowiedzi na pytanie. Czas
odpowiedzi liczony jest od momentu wyświetlenia pytania do momentu wysłania odpowiedzi.
Wygrywają w tym przypadku osoby o najniższym średnim czasie odpowiedzi.
3. Z laureatami Organizator kontaktuje się mailowo i telefonicznie na dane otrzymane podczas
rejestracji.
4. Nagrody otrzymują tylko ci Uczestnicy, którzy po kontakcie ze strony Organizatora odeślą mu
otrzymany od Organizatora wypełniony protokół przyznania nagrody wymagający potwierdzenia
swoich danych kontaktowych wraz z adresem dostawy.
5. Nagrodę dostarczane są kurierem na podany przez laureata adres dostawy. Czas wysyłki to do 3
dni od daty otrzymania podpisanego protokołu przyznania nagrody.
6. Nagrodę uważa się za dostarczoną po otrzymaniu od firmy kurierskiej potwierdzenia wykonania
usługi przy braku reklamacji od strony Laureata.
7. Ani Organizator ani Biuro Organizacyjne nie ponoszą odpowiedzialności za podanie przez
Uczestnika błędnych lub nieprawdziwych informacji.
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8. W przypadku niespełnienia kryteriów uprawniających do otrzymania nagrody, lub rezygnacji z
nagrody do 7 dni od zakończenia Konkursu, nagroda przekazywana jest kolejnej osobie spełniającej
kryteria podane w paragrafie §3 ust. 1., 3. Brak osób spełniających podane kryteria równoznaczny
jest z nieprzydzieleniem określonej nagrody.
9. Organizator przewiduje następujące nagrody:
1) Nagroda główna za zajęcie I miejsca: APPLE WATCH SERIES 4 40 MM (wartość nagrody 1700
zł brutto)
2) Nagroda I stopnia za zajęcie II i III miejsca: SMARTWATCH XIAOMI AMAZFIT BIP (wartość
nagrody 220 zł brutto)
10. Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509 art. 21 ust. 1 pkt. 68.). Każda nagroda nie
przekracza kwoty 2000 zł i jest zwolniona od podatku dochodowego od osób fizycznych, powstałego
w związku z przyznaniem nagrody w Konkursie.
11. Prawa do nagrody nie można przenieść na osobę trzecią.
12. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę ani zamianie na inną nagrodę.
13. Organizator jest uprawniony do podania do publicznej wiadomości imienia i nazwiska zwycięzców
Konkursu przez opublikowanie ich na stronie na Stronie WWW Konkursu i w archiwum szkoleń na
stronie http://szkoleniapta.pl
§4.

Przetwarzanie danych osobowych

1. Przetwarzane są jedynie dane osobowe (imię, nazwisko, dane kontaktowe, dane dostawy nagrody)
uczestników otrzymujących nagrodę – Laureatów Konkursu.
2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć warunkuje możliwość odbioru nagród . Uczestnik
odbierając nagrodę, wyraża zgodę na publikację swoich danych osobowych na Stronie WWW
Konkursu i w archiwum szkoleń na stronie http://szkoleniapta.pl (dalej zwanej Archiwum Szkoleń).
3. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w
Rozporządzeniu 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 (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) – dalej zwanym RODO.
4. Administratorem danych jest Biuro Organizacyjne.
5. Administrator przetwarza dane Laureatów w następujących celach:
1) Przekazanie nagród i opublikowanie danych Zwycięzców na Stronie WWW Konkursu i w
Archiwum Szkoleń
2) Wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków archiwizacyjnych i fiskalnych
6. Dane osobowe Laureatów będą przetwarzane przez:
1) Dane publikowane w Internecie do momentu cofnięcia zgody przez osobę, której dane dotyczą
jednak nie krócej niż do 31.12.2021 roku.
2) Dane protokołów przez niezbędny okres wynikający z ciążących na Organizatorze lub Biurze
Organizacyjnym obowiązków archiwizacyjne i fiskalnych lub związany z dochodzeniem
roszczeń.
7. Każdemu Laureatowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania albo wniesienia sprzeciwu wobec ich
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
8. Każdy Laureat ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych), jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych go dotyczące narusza
obowiązujące przepisy.
9. Każdy Laureat może realizować swoje prawa wymienione w ust.7 przez kontakt z Administratorem
na podany w paragrafie §5 ust. 5 adres.
10. W oparciu o pozyskane dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych
decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.
11. Administrator nie przekazuje danych osobowych
międzynarodowej w rozumieniu RODO.

do państwa trzeciego, ani organizacji
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§5.

Postanowienia końcowe

1. Regulamin jest dostępny stronie internetowej pod adresem:
http://konferencja2020.szkoleniapta.pl/konkurs.
2. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu.
4. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie
obowiązujące przepisy prawa.
5. Kontakt z Biurem Organizacyjnym- Administratorem Danych Osobowych:
AltaSoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (www.altasoft.pl)
ul. Pukowca 15, 40-847 Katowice, POLSKA
tel.: (+4832) 259-83-99, 98, 96, fax: wew.18; e-mail: konferencje@altasoft.pl
Osoba nadzorująca przetwarzanie danych osobowych: administrator@altasoft.pl
Biuro czynne w dni robocze - od poniedziałku do piątku od 8:30 do 16:30
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