
 

  Regulamin Konkursu  

(zwany dalej: „Regulaminem”) 

 

  

I 

Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki przeprowadzenia konkursu na domenie www.net4doctor.pl  

(zwanego dalej „Konkursem”). 

2. Organizatorem Konkursu jest LPT Group Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (90-520) ul. Gdańska 

126/128, wpisany do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000346120, przez XX Wydział 

Gospodarczy Sądu Rejonowego w Łodzi, NIP: 728-274-00-06, będący wydawcą platformy 

edukacyjnej dla lekarzy Net4Doctor.pl (zwana dalej „Organizatorem”). 

3. Fundatorem nagród w Konkursie jest Mylan Healthcare Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-676) 

ul. Postępu 21B, wpisany do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000519368, przez Sąd 

Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 525-259-30-19 (zwana dalej 

„Fundatorem nagród”) 

4. Konkurs obejmuje terytorium Polski i jest organizowany za pośrednictwem platformy internetowej 

www.net4doctor.pl (zwanej dalej „Stroną”). 

 

II 

Uczestnicy Konkursu 

 

1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne wykonujące na terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej zawód lekarza w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach 

lekarza (zwane dalej „Uczestnikami”) oraz posiadają pełną zdolność do czynności prawnych. 

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższych 

rodzin. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, 

małżonków, małżonków rodzeństwa i osoby pozostające w stosunku przysposobienia 

oraz konkubinatu. 

3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych Regulaminem zasad, jak również 

potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. 
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III 

Rejestracja 

 

1. Poprzez prawidłową rejestrację na Stronie Konkursu Uczestnik akceptuje wszystkie zapisy 

niniejszego Regulaminu. 

2. Podczas rejestracji na Stronie Konkursu będą zbierane następujące dane: imię, nazwisko,  

adres e-mail. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby 

trzeciej przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej skutkuje 

odebraniem prawa do ewentualnej Nagrody w Konkursie. 

4. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania Uczestników niezgodne 

z Regulaminem. 

5. Korzystanie z aktywności zawartych na Stronie oraz samej Strony będzie odbywało się według 

reguł określonych w niniejszym Regulaminie po bezpośrednim zalogowaniu się za pomocą konta 

założonego na Stronie www.net4doctor.pl. 

 

IV 

 Zasady Konkursu  

 

1. Przedmiotem cyklu jest quiz (zwany dalej „Konkursem”), w ramach którego Uczestnik 

ma możliwość ubiegania się o wygranie Nagrody. Może tego dokonać, zgodnie z postanowieniami 

Regulaminu, poprzez zdobycie odpowiedniej liczby prawidłowych odpowiedzi na pytania 

konkursowe klasyfikujących Uczestnika na miejscach Rankingu objętych prawem do Nagrody. 

2. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny. 

3. Zadaniem Uczestnika w Konkursie jest udzielenie poprawnej odpowiedzi na co najmniej trzy 

zestawy pytań konkursowych. Do każdego odcinka przydzielone są trzy pytania zamknięte, w tym 

na każde pytanie jedna odpowiedź jest prawidłowa. Uczestnik musi udzielić prawidłowych 

odpowiedzi na wszystkie pytania związane z danym odcinkiem.  

4. Konkurs odbywa się wg następującego schematu: 

 

• Należy w okresie trwania Konkursu (paragraf VII) obejrzeć co najmniej trzy z siedmiu 

materiałów prezentowanych na Stronie w ramach cyklu „Kończyna dolna – procedury 

medyczne 2021”. 
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• Możliwość rozpoczęcia quizu konkursowego związanego z danym materiałem pojawia 

się po uzyskaniu przez Uczestnika certyfikatu potwierdzającego zdobycie punktu Naczelnej 

Izby Lekarskiej. Należy zatem w pierwszej kolejności, wziąć udział w teście edukacyjnym 

(zakładka Zdobądź punkty) przypisanym do konkretnej publikacji. 

• W ramach quizu konkursowego należy odpowiedzieć prawidłowo na wszystkie pytania 

konkursowe w ramach każdego z obejrzanych materiałów. Im większa aktywność Uczestnika 

– wzięcie udziału w większej liczbie quizów oraz udzielenie 100% poprawnych odpowiedzi – 

tym większa szansa na utrzymanie się w Rankingu stu nagradzanych osób. 

• Każdy Uczestnik ma tylko jedno podejście do quizu związanego z danym odcinkiem. 

W przypadku niepoprawnej odpowiedzi nie można wziąć ponownie udziału w quizie 

przypisanym do danego odcinka. Prawidłowe odpowiedzi nie będą wyświetlane. 

• Maksymalna liczba Nagród – sto pozycji książkowych. Informacja o przyznaniu wszystkich 

Nagród zostanie w ciągu siedmiu dni roboczych przekazana Uczestnikom na adres e-mailowy 

po zakończeniu publikacji siedmiu odcinków. 

• Jeśli żaden z Uczestników nie udzieli wszystkich prawidłowych odpowiedzi, Nagrodę 

otrzymają Uczestnicy, którzy odpowiedzieli prawidłowo na większość pytań konkursowych. 

V 

Zasady budowania listy rankingowej 

 

1. Quiz konkursowy uznaje się za zaliczony, jeśli użytkownik poprawnie odpowie na wszystkie   

zawarte w nim pytania.  

2. Uczestnik trafia na listę rankingową, jeśli zaliczy co najmniej trzy quizy konkursowe. 

3. Każdy kolejny zaliczony quiz konkursowy podnosi pozycję Uczestnika w Rankingu. 

4. Jeśli w Rankingu znajduje się sto osób z maksymalną liczbą zaliczonych quizów, o przyznaniu 

Nagrody decyduje czas zaliczenia quizów. 

5. O zdobyciu Nagrody Zwycięzcy zostaną poinformowani przez Organizatora mailowo, a także 

zostaną poproszeni o podanie adresu wysyłki, na który Fundator dostarczy Nagrodę. 

6.      Lista Zwycięzców nie będzie ogólnodostępna na stronie www.net4doctor.pl.  

 

VI 

Nagrody w Konkursie 

 

1. W Konkursie nagrodzonych zostanie stu najlepszych Uczestników wg Rankingu. 

2. Każdy Uczestnik może otrzymać jedną Nagrodę. Nagrodą jest książka  
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„Kompedium leczenia bólu”. 

3. Fundator Nagród pokrywa koszt wysyłki książki do Uczestnika. 

4. Nagrodę tę otrzymują Uczestnicy zajmujący w Rankingu miejsca od 1. do 100. włącznie. 

5. Nagrody Uczestnikom przydziela Organizator Konkursu za pośrednictwem Komisji Konkursowej 

na podstawie Rankingu oraz postanowień Regulaminu. 

6. Nagrody wysyłane są do miejsc położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na koszt 

Fundatora Nagród. Organizator Konkursu nie wyraża zgody na przesyłanie nagród poza granice 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

7. Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody 

ani otrzymania ich ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego, jak również prawo do cesji 

uprawnienia do otrzymania Nagrody.  

8. Nagrody, które nie zostały przydzielone pozostają w dyspozycji Fundatora Nagród. 

9. Zwrot Nagrody właściwie przesłanej, tzn. wedle podanych przez Uczestnika Konkursu danych, 

skutkuje przepadnięciem Nagrody, która przechodzi do dyspozycji Fundatora Nagród. 

10. W przypadku niewypełnienia danych kontaktowych potrzebnych do wysyłki Nagrody w ciągu 

czternastu dni od otrzymaniu informacji o wygranej w Konkursie na maila, nagroda zostanie 

przekazana kolejnemu Uczestnikowi, który spełnił warunki otrzymania Nagrody. 

11. Nagrody będą przesyłane przez Fundatora Nagród w terminie piętanstu dni roboczych od 

potwierdzenia adresu wysyłki przez Zwycięzców. 

12. O zwycięstwie w Konkursie Uczestnicy będą informowani po zakończeniu cyklu edukacyjnego, 

tj. po opublikowaniu siedmiu procedur cyklu, w terminie do trzech tygodni od ostatniego 

opublikowanego odcinka. 

 

VII 

Czas trwania Konkursu 

 

1. Konkurs rozpoczyna się dnia 21.07.2021 r. i trwa do dnia 29.12.2021 r. lub do wyłonienia 

pierwszych stu Zwycięzców, tzn. tych Uczestników, którzy obejrzą co najmniej trzy z siedmiu 

materiałów prezentowanych na Stronie w ramach „Kończyna dolna – procedury medyczne 

2021” i prawidłowo odpowiedzą na wszystkie pytania konkursowe w ramach każdego 

z obejrzanych materiałów. Jeśli żaden z Uczestników nie zdobędzie maksymalnej liczby 

punktów, Nagrodę otrzymają Uczestnicy, którzy uzyskają najwyższą liczbę punktów. 

2. Organizator zastrzega sobie możliwość skrócenia lub wydłużenia Wydarzenia. 

 



VIII  

Komisja Konkursowa 

 

1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu 

dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń konkursowych oraz dokonania wyboru Zwycięzców, 

Organizator powoła Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby 

delegowane przez Organizatora. 

2. Na wynik Konkursu ma wpływ wyłącznie rezultat działań Uczestników ocenianych zgodnie 

z Regulaminem – z wyłączeniem jakichkolwiek elementów o charakterze losowym.  

3. Organizator nie gwarantuje, że udział w Konkursie zakończy się jego wygraniem przez danego 

Uczestnika. 

4. Przedstawiciel Komisji Konkursowej skontaktuje się wyłącznie z laureatami i poprosi o podanie 

danych potrzebnych do wysyłki Nagrody. 

 

IX 

Postępowanie reklamacyjne 

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy nagrodzony Uczestnik spełnia warunki 

określone w Regulaminie. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń 

lub podania określonych danych. Niespełnienie warunków Konkursu lub odmowa spełnienia 

powyższych żądań powoduje wykluczenie danego Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym 

wygaśnięciem prawa do Nagrody i jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku do Organizatora. 

Uczestnicy, w stosunku do których ujawnione zostanie podanie w formularzu fałszywych danych 

identyfikacyjnych, będą automatycznie usuwani z Konkursu. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu, niedostarczenie 

lub wadliwe dostarczenie Nagrody z powodu niedziałania lub przerwy w działaniu sieci Internet 

oraz z przyczyn leżących po stronie Uczestnika nagrodzonego w Konkursie, a także za opóźnienia 

w dostarczeniu, niedostarczenie lub uszkodzenie przesyłki z księgarni medycznej, o której mowa 

w niniejszym Regulaminie.  

3. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane drogą elektroniczną na adres e-mail: 

ortopedia@n4d.pl; nie później niż w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu. 

4. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom. 

5. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz[‘] 

6.  adres e-mail Uczestnika podany przy rejestracji na Stronie, jak również dokładny opis i wskazanie 
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przyczyny reklamacji. 

7. Wniesione w terminie reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni, licząc 

od dnia doręczenia reklamacji Organizatorowi. Reklamacje wniesione po terminie lub 

niespełniające warunków określonych w Regulaminie pozostawiane są bez rozpoznania.  

8. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Powiadomienie 

Uczestnika o decyzji Organizatora zostanie wysłane na adres podany w reklamacji w terminie  

siedmiu dni, licząc od daty rozpatrzenia reklamacji. 

9. Nieodebranie Nagrody przez Uczestnika wiąże się z jej utratą. 

X 

Dane osobowe 

 

1. Administratorem danych jest Organizator Konkursu, który po jego zakończeniu przekazuje dane 

osobowe Fundatorowi Nagrody, tj. firmie Mylan Healtcare Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Postępu 

21B, 02-676 Warszawa. Z administratorem można skontaktować się pod nr tel.: +48 22 546-64-00, 

pod adresem e-mail: recepcja@viatris.com lub pisząc na adres siedziby administratora: Mylan 

Healthcare Sp. z o.o., ul Postępu 21B, 02-676 Warszawa . 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych („IOD”). Z IOD można skontaktować się 

pod adresem mailowym: dataprivacy@mylan.com; pisząc na adres: Chief Privacy Officer, 1000 

Mylan Boulevard, Canonsburg, PA 15317, United States lub telefonicznie zgodnie z instrukcjami 

dostępnymi na stronie: https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/61441/index.html.  

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

a) przeprowadzenia Konkursu, w tym w celu przekazania Nagrody (podstawa prawna: prawnie 

uzasadniony interes administratora); 

b) rozpatrzenia reklamacji (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora); 

c) ustalania i dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes 

administratora); 

4.  Podanie danych jest niezbędne do osiagniecia ww. celów, a ich niepodanie to uniemożliwi. 

5. Dane Uczestników związane z uczestnictwem w Konkursie będą przechowywane przez okres  

    dochodzenia roszczeń związanych z uczestnictwem w Konkursie. 

6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być spółki z grupy Mylan oraz podmioty trzecie, 

które dostarczają Mylan towary i usługi, w tym: dostawcy technologii informatycznych (w celach 

związanych z rozwojem systemu i wsparciem technicznym); audytorzy i konsultanci (w celu 

sprawdzenia zgodności z zewnętrznymi i wewnętrznymi wymogami), firmy kurierskie, operatorzy 

pocztowi oraz doradcy prawni. W przypadku, w którym odbiorcy ci znajdują się w kraju, w którym 
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nie ma odpowiedniego poziomu ochrony danych, Mylan przekaże dane osobowe tylko wtedy, gdy 

istnieją odpowiednie gwarancje ochrony danych osobowych, takie jak standardowe klauzule ochrony 

danych Komisji UE.  

7. Każdej osobie przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,  

    usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do  

    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz  

    cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,  

    którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8.  Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych  

    osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. 

 

XI 

Zmiany Regulaminu 

 

1. Regulamin Konkursu jest dostępny dla Uczestników na stronie www.net4doctor.pl.  

2. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu, a ich wykładnia 

i interpretacja należy wyłącznie do Komisji Konkursowej. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w zakresie, w jakim jest to dopuszczalne 

przez obowiązujące przepisy prawa oraz w przypadku zaistnienia istotnych przyczyn związanych 

z technicznym bądź merytorycznym aspektem funkcjonowania Programu. 

4. Zmiany Regulaminu będą udostępniane na Stronie, a także komunikowane uprzednio 

Użytkownikom w odpowiedni, umożliwiający analizę wspomnianych zmian, sposób.  

W przypadku niezaakceptowania zmian Użytkownik powinien niezwłocznie powiadomić 

Organizatora o takiej decyzji drogą mailową na adres mailowy: ortopedia@n4d.pl.  

 

XII 

Postanowienia końcowe 

1. Dochodzenie roszczeń na drodze sądowej może nastąpić wyłącznie po wyczerpaniu procedury 

reklamacyjnej przewidzianej w niniejszym Regulaminie, a także po wyczerpaniu możliwości 

polubownego rozwiązania zaistniałego sporu. 

2. W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa. 

3. Sądem miejscowo właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z Konkursu jest sąd 

właściwy dla siedziby Organizatora. 

http://www.net4doctor.pl/
mailto:ortopedia@n4d.pl


 

 

Załączniki do regulaminu: 

 

FORMULARZ KONTAKTOWY:  

Imię, nazwisko…. 

Adres e-mail…. 

 


