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Regulamin Konkursu 

HAE – CSL Behring 2022 

Organizator Konkursu: 

  CSL Behring sp. z o.o.  
ul. A. Branickiego 17, 02-972 Warszawa  
KRS 0000396368, REGON 145830261, NIP 5272665880, 

Data publikacji regulaminu:  25.05.2022 r. 

§1. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich przeprowadzany zostanie konkurs  
„HAE – CSL Behring sp. z o.o” (dalej zwany Konkursem). 

2. Konkurs odbywa się w ramach XIV Konferencji Szkoleniowej Polskiego Towarzystwa 
Alergologicznego (PTA) (dalej zwanej Konferencją). 

3. Organizatorem Konkursu i Fundatorem Nagród jest CSL Behring sp. z o.o. (dalej  zwana 
Organizatorem), która odpowiada za przebieg i realizację Konkursu. 

4. Uczestnikami Konkursu mogą być jedynie przedstawiciele zawodów medycznych z opłaconym 
pakietem uczestnika XIV Konferencji Szkoleniowej PTA, którzy posiadają imienny identyfikator 
(plakietkę z unikatowym kodem, wydawaną podczas rejestracji na Konferencję). 

5. Nad poprawnością przeprowadzenia konkursu czuwa Komisja Konkursowa powołana przez 
Organizatora Konkursu. Komisja ta dokonuje także oceny wyników konkursu. 

6. W Konkursie nie mogą uczestniczyć członkowie Komisji Konkursowej, autorzy pytań ani członkowie 
ich rodzin oraz wykładowcy, wystawcy i przedstawiciele medyczni firm uczestniczących w 
Konferencji.  

7. Celem Konkursu jest sprawdzenie wiedzy w zakresie diagnostyki i leczenia HAE. 

§2. Przebieg konkursu i warunki uczestnictwa 

1. Konkurs odbędzie się w piątek 27 maja 2022 r. podczas sesji „Pokrzywka czy obrzęk 
naczynioruchowy – jak szybko i skutecznie pomóc pacjentowi?” (dalej zwanej Sesją). 

2. Godziny rozpoczęcia i zakończenia Sesji reguluje program konferencji. Organizator rezerwuje sobie 
prawo do zmiany godzin rozpoczęcia sesji, o czym uczestnicy Konferencji będą informowani na 
bieżąco. 

3. Konkurs polega na udzieleniu w możliwie najkrótszym czasie poprawnych odpowiedzi na pytania 
testowe zadane przez przewodniczącego Sesji.  

4. Uczestnicy Konkursu mają możliwość udzielania odpowiedzi za pomocą pilotów bezprzewodowych 
(liczba ograniczona) albo panelu internetowego dostępnego przez aplikację mobilną KS PTA lub ze 
standardowej przeglądarki internetowej, zainstalowanej na urządzeniu uczestnika, posiadającym 
dostęp do Internetu (np. smartfonie, tablecie lub notebooku). 

5. Za każdą udzieloną prawidłową odpowiedź Uczestnik Konkursu otrzymuje 1 punkt. Dodatkowo 
rejestrowany jest czas od momentu wyświetlenia pytania do odebrania przez system komputerowy 
ostatniej wysłanej odpowiedzi w danym pytaniu (dalej zwany czasem odpowiedzi). 

6. Identyfikacja Uczestnika następuje za pomocą unikatowego numeru identyfikacyjnego Uczestnika 
Konkursu, którym jest numer widoczny na obudowie używanego pilota lub numeru, który pokazuje 
się w panelu internetowym. 

7. Ogłoszenie wyników polega na podaniu numerów identyfikacyjnych uczestników, którzy otrzymują 
nagrody. 

8. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest: 

1) Posiadanie identyfikatora uczestnika Konferencji, otrzymanego podczas rejestracji na 
Konferencję. 

2) Wzięcie udziału w Sesji. 

3) Pobranie przed rozpoczęciem Sesji pilota lub posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu 
(smartfon, komputer) możliwym przez aplikację mobilną KS PTA lub przeglądarkę internetową. 
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4) Wysłanie odpowiedzi na co najmniej jedno pytanie konkursowe. 

9. Uczestnicy zostaną poinformowani w trakcie trwania sesji - przed rozpoczęciem Konkursu o 
zasadach udzielania odpowiedzi i sposobie identyfikacji odpowiadającego. 

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe używanie pilotów, problemy techniczne 
lub jakość połączenia internetowego na urządzeniach należących do uczestników oraz za 
niestosowanie się do instrukcji przekazanych przez członków Komisji Konkursowej lub wskazanych 
przez Komisją Konkursową osób czuwających nad techniczną lub merytoryczną organizacją 
Konkursu. 

11. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na zakończenie Sesji  

 

§3. Nagrody 

1. Nagrody zostaną przyznane Uczestnikom Konkursu, którzy zbiorą największą liczbę punktów. 
W przypadku tej samej liczby punktów ocenie zostanie poddany czas udzielenia odpowiedzi. 
Wygrywają osoby (zwani Laureatami Konkursu), które udzielą wszystkich poprawnych odpowiedzi 
w jak najkrótszym czasie. 

2. Odbiór i wręczenie nagród następuje bezpośrednio po ogłoszeniu wyników – na zakończenie Sesji.  

3. Nagrody otrzymują tylko ci Uczestnicy (Laureaci Konkursu), którzy: 

1) Są obecni na sali, w której odbywa się Sesja podczas ogłoszenia wyników i zdecydują się na 
odbiór nagrody. 

2) Oddadzą przedstawicielowi Komisji Konkursowej pilot do głosowania z wygrywającym 
numerem identyfikacyjnym lub mają wyświetlony wygrywający numer na panelu Internetowym- 
co podlega weryfikacji przez Komisję Konkursową.  

3) Są przedstawicielami zawodu medycznego i posiadają identyfikator uczestnika konferencji 
wystawiony na swoje imię i nazwisko. 

4) Okażą przedstawicielowi Komisji Konkursowej dokument potwierdzający tożsamość oraz 
podpiszą protokół odebrania nagrody. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika błędnych lub 

nieprawdziwych informacji. 

5. W przypadku niespełnienia kryteriów uprawniających do otrzymania nagrody, lub rezygnacji z 
nagrody do momentu rozdania nagród, nagroda przekazywana jest kolejnej osobie spełniającej 
kryteria podane w paragrafie §3 ust. 1., 2. Brak osób spełniających podane kryteria równoznaczny 
jest z nieprzydzieleniem określonej nagrody. 

6. Organizator przewiduje 3 równorzędne nagrody – sponsoring udziału przedstawiciela zawodu 
medycznego w wydarzeniu edukacyjnym - XV Konferencji Szkoleniowej PTA w 2023. Sponsoring 
obejmuje pełny pakiet rejestracyjny oraz nocleg w czasie trwania wydarzenia edukacyjnego. 
Organizator konkursu podpisze z Laureatami konkursu imienne umowy sponsoringu udziału w 
wydarzeniu edukacyjnym. 

7. 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. 

8. Prawa do nagrody nie można przenieść na osobę trzecią. 

9. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę ani zamianie na inną nagrodę. 

 

§4. Przetwarzanie danych osobowych  

1.  ADMINISTRATOR DANYCH 

W związku z zawarciem z laureatami konkursu umowy sponsoringu udziału w wydarzeniu 

edukacyjnym (XV Szkoleniowa Konferencja PTA), CSL Behring sp. z o.o. ("My" lub "CSL Behring"), 

stanie się administratorem Pani/Pana danych umieszczonych w umowie i załącznikach 

(imię  i nazwisko, dane kontaktowe, dane dale celów ubezpieczeniowych i podatkowych oraz inne 

dane wskazane w umowie), a także Pani/Pana wizerunku, o ile w związku ze świadczeniem usług 

miałby być on utrwalany ("Dane osobowe").  
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2.  CELE PRZETWARZANIA DANYCH I PODSTAWY PRAWNE 

CSL Behring przetwarza Pani/Pana dane w związku z wykonaniem postanowień zawartej 

z Panią/Panem umowy. Ponadto, przetwarzanie Pani/Pana danych ma na w celu umożliwienie CSL 

Behring wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa (np. w zakresie rozliczeń 

podatkowych, ubezpieczeń społecznych i sprawozdawczości), a także realizację prawnie 

uzasadnionych interesów CSL Behring. Naszym uzasadnionym interesem jest w tym przypadku 

zapewnienie prawidłowego wykonania umów z naszymi kontrahentami, w tym w razie konieczności 

ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń prawnych wynikających z umowy lub z nią związanych. 

Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt. b), c) oraz f) 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 ("RODO").  

Podanie przez Państwa danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją ich niepodania 

będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy. Udostępnienie wizerunku w celu nagrania 

przebiegu wydarzenia jest zobowiązaniem wynikającym z zawartej z CSL Behring umowy. 

 

3.  ODBIORCY DANYCH 

Odbiorcami Państwa danych zawartych w umowie mogą być podmioty z grupy kapitałowej CSL 

Behring. W szczególności, dane mogą być udostępniane spółce CSL Behring AG z siedzibą w 

Bernie, Szwajcaria, w związku z realizowaną przez tę spółkę obsługą księgową i rozliczeniową 

innych podmiotów z grupy kapitałowej CSL Behring. Spółka ta może zatem otrzymać niektóre 

spośród Państwa danych dla celów np. realizacji płatności lub rozliczenia zawartej umowy. 

Pragniemy zaznaczyć, że na mocy decyzji z dnia 26 lipca 2000 r. Szwajcaria została uznana przez 

Komisję Europejską za państwo zapewniające właściwy poziom ochrony danych osobowych 

przekazywanych z Unii Europejskiej. Tym samym istnieją odpowiednie gwarancje zapewniające 

bezpieczeństwo Państwa danych osobowych.  

Dane osobowe mogą być także przekazywane wraz z umowami, w których zostały takie dane 

zawarte, także innym podmiotom świadczącym na naszą rzecz niezbędne usługi, takim jak m.in. 

doradcy prawni, audytorzy, dostawcy usług informatycznych, czy podmioty świadczące usługi 

pocztowe.  

W przypadkach wymaganych przez prawo, dane osobowe mogą być także przekazywane organom 

administracji, w tym organom podatkowym i ubezpieczeniowym, sądom i innym organom. 

Tak jak wyjaśniono w umowie, nagrania wykonane podczas wydarzenia, obejmujące Pani/Pana 

wizerunek (o ile dotyczy), będą mogły być udostępniane przez CSL Behring współpracującym z 

nami placówkom medycznym dla celów edukacyjnych i szkoleniowych.  

 

4.  OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH 

Umowy, wraz z zawartymi z nich danymi osobowymi, będą przechowywane do zakończenia 

obowiązywania umowy i jej ostatecznego rozliczenia, a następnie aż do upływu terminu 

przedawnienia wszelkich ewentualnych roszczeń i zobowiązań (w tym podatkowych i innych 

publicznoprawnych), które mogłoby być związane z umową. W typowych przypadkach jest to okres 

maksymalnie 6 lat od dnia podpisania umowy. 

Nagrania obejmujące Pani/Pana wizerunek będą dopóki CSL Behring nie uzna takich nagrań za 

nieprzydatne do własnych celów biznesowych lub do czasu skutecznego wycofania zgody, o której 

mowa w Umowie.   

 

5.  PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH 
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Mają Państwo określone prawa w odniesieniu do przetwarzania swoich danych osobowych:  

▪ Prawo dostępu - mogą Państwo poprosić nas o kopię danych osobowych, które posiadamy, a 
które dotyczą Państwa. Jeśli udostępnimy Państwu kopię, nie będziemy pobierać żadnych opłat. 
Jeżeli zażądają Państwo od nas dalszych kopii tych informacji, możemy obciążyć Państwa 
uzasadnionymi kosztami administracyjnymi.   

▪ Prawo do sprostowania danych - użytkownik ma prawo poprosić nas o sprostowanie wszelkich 
niedokładnych lub niekompletnych danych osobowych, które posiadamy na jego temat. 

▪ Prawo do usunięcia danych - w niektórych przypadkach mają Państwo prawo poprosić nas o 
usunięcie swoich danych osobowych.  Zazwyczaj można to zrobić, gdy na przykład nie jest już 
konieczne wykorzystanie przez nas Państwa danych osobowych, gdy polegaliśmy na Państwa 
zgodzie na wykorzystanie Państwa danych osobowych, a Państwo wycofali swoją zgodę, gdy 
Państwa dane osobowe zostały wykorzystane niezgodnie z prawem. 

▪ Prawo do ograniczenia wykorzystywania przez nas Państwa danych osobowych - w pewnych 
okolicznościach mogą Państwo zwrócić się do nas z prośbą o zawieszenie wykorzystywania 
przez nas Państwa danych osobowych. Na przykład, w okresie, w którym musimy odpowiedzieć 
na Państwa prośbę o poprawienie posiadanych przez nas informacji na Państwa temat.  

▪ Prawo do złożenia skargi - masz prawo do złożenia skargi do lokalnego organu nadzoru nad 
ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych przy ul. 
Stawki 2 00-193 Warszawa lub na stronie kancelaria@uodo.gov.pl. 

 

6.  DANE KONTAKTOWE 

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących sposobu przetwarzania danych osobowych prosimy 

o kontakt pod adresem: CSL Behring sp. z o.o., ul. A. Branickiego 17, 02-972 Warszawa lub pod 

numerem telefonu (22) 213 22 65 bądź pod adresem e-mail privacy@cslbehring.com. Mogą 

Państwo również skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych pod 

adresem privacy@cslbehring.com.   

§5.  

§6. Postanowienia końcowe 

1. Regulamin jest dostępny stronie internetowej pod adresem: 
http://konferencja2022.pta.med.pl/konkurs-HAE. 

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 Organizacyjnym- Administratorem Danych Osobowych: 

 

      CSL Behring Sp z o.o.  
ul. A. Branickiego 17, 02-972 Warszawa  
KRS 0000396368, REGON 145830261, NIP 5272665880, 
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