Regulamin Programu Motywacyjnego PSD
1. Program Motywacyjny (dalej „Program”) jest organizowany przez Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
z siedzibą w Warszawie, ul. Wiosny Ludów 71, 02-495 Warszawa, NIP 554 031 30 24.
2. Fundatorem ostrzy OneTouch®Delica oraz materiałów edukacyjnych w Programie jest firma Johnson
& Johnson Poland Sp. z o.o, z siedzibą w Warszawie (02-135), przy ul. Iłżeckiej 24, NIP 113-00-20-467,
wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000032278 w Sądzie Rejonowym dla m. st.
Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym
39.751.500,00 złotych, wpłaconym w całości (dalej „Fundator”).
3. Program trwa od 01.01.2017 do 31.12.2018 co oznacza, że zgłoszenia do programu nie będą
przyjmowane po 31.12.2018 (decyduje data stempla pocztowego).
4. Celem Programu jest zmotywowanie pacjentów z cukrzycą do przynoszenia na wizytę kontrolną w
poradni zdrowia swojego glukometru w celu sprawdzenia przez lekarza efektów terapii cukrzycy.
5. W Programie mogą wziąć udział tylko osoby spełniające wszystkie kryteria oraz warunki opisane
poniżej: osoby pełnoletnie z polskim adresem korespondencyjnym, posiadające pełną zdolność do
czynności prawnych, które leczą się z powodu zdiagnozowanej cukrzycy. Warunkiem wzięcia udziału
w Programie jest spełnienie wszystkich poniższych warunków:
a. Odebranie od pielęgniarki w poradni diabetologicznej kuponu uprawniającego do wzięcia
udziału w Programie.
b. Przyniesienie na 3 kolejne wizyty w poradni tego samego glukometru w czasie trwania
Programu.
c. Otrzymanie od pielęgniarki potwierdzenia, że przyniosło się glukometr na wizytę.
Potwierdzenie musi zostać udokumentowane na kuponie w specjalnie wyznaczonym do tego
miejscu w postaci: pieczątki pielęgniarki i/lub poradni zdrowia, w której pacjent przystąpił do
programu i wyraźnego podpisu pielęgniarki (czytelnego) oraz daty wizyty.
d. Po trzeciej wizycie i zebraniu trzech potwierdzeń uczestnik Programu wypełnia pozostałe
pola na kuponie (imię, nazwisko, dokładny adres, numer telefonu, podpis i datę) oraz wrzuca
kupon do skrzynki pocztowej (przesyłka jest darmowa, przedpłacona).
e. W ciągu miesiąca od otrzymania prawidłowo wypełnionego kuponu zostanie przesłane
nadawcy kuponu opakowanie ostrzy do nakłuwacza OneTouch® Delica i materiały
edukacyjne na adres wskazany na kuponie.
Przesyłki będą wysyłane za pośrednictwem firmy Johnson & Johnson Poland sp. z o.o.
6. Jedna osoba może przesłać tylko jeden w pełni wypełniony kupon w czasie trwania Programu. Jeśli
uczestnik prześle więcej niż jeden kupon - nie dostanie ostrzy za każdy kolejny ponad jeden.
7. Kuponu nie można powielać. Tylko oryginalny kupon poprawnie wypełniony umożliwia wzięcie
udziału w programie.
8. Przesyłając kupon Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania warunków niniejszego Regulaminu i
potwierdza, iż udział w Konkursie następuje na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
9. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku dokonania
Zgłoszenia w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem oraz innego naruszenia przez Użytkownika
warunków niniejszego Regulaminu. Decyzja Organizatora o wykluczeniu Uczestnika jest ostateczna.

10. Ostrza oraz materiały edukacyjne nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe ani na
równowartość pieniężną.
11. Program nie ma na celu wymiany glukometrów, ani jakiejkolwiek ingerencji w wyroby medyczne,
używane przez pacjentów do samokontroli glikemii.
12. Dane Osobowe Uczestników Programu będą przetwarzane przez Organizatora jedynie w celu
doraźnym, tj. w celu realizacji Programu i zostaną trwale usunięte po ustaniu Programu.
13. Administratorem Danych Osobowych Programu jest Polskie Stowarzyszenie Diabetyków z siedzibą w
Warszawie, ul. Wiosny Ludów 71, 02-495 Warszawa. Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. jest
procesorem, któremu administrator danych osobowych powierzył ich przetwarzanie w celach
związanych z dostarczaniem przesyłek do uczestników Programu. Dane osobowe uczestników są
przetwarzane w celu realizacji Programu. Każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo
dostępu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest
dobrowolne, jednak jest niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów. Uczestnikowi Programu
przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz ich poprawiania.
14. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z
Uczestnikami Konkursu wynikające z przyczyn niezależnych od niego.
16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień
niniejszego Regulaminu, w szczególności jeżeli treść kuponu będzie sprzeczna z prawem, będzie
naruszać prawa osób trzecich, będzie sprzeczna z dobrymi obyczajami, albo będzie zawierać lub
opisywać sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub
zwierząt.
17. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.

