
Regulamin konkursu portalu Onkomapa.pl

"Lekarz przyjazny pacjentom onkologicznym"

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin Konkursu”) określa warunki na jakich
odbywa się konkurs pod nazwą „Lekarz przyjazny pacjentom onkologicznym”
(zwany dalej „Konkursem”).

2. Organizatorem Konkursu i przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921
kodeksu cywilnego jest ALIVIA Fundacja Onkologiczna, z siedzibą w Warszawie
przy ul. Wąwozowej 11, 02-796 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń,
innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów
opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000358654,
posiadająca NIP: 527 263 07 52 (dalej „Fundacja” lub zamiennie „Organizator”).

3. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i udział w nim
mogą wziąć jedynie lekarze udzielający świadczeń medycznych w Polsce (dalej
„Uczestnicy”).

4. Celem Konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie lekarzy, którzy w serwisie
internetowym Onkomapa.pl (dalej „Serwis”) są najwyżej oceniani przez
pacjentów i osoby towarzyszące pacjentom podczas leczenia (dalej
„Użytkownicy Serwisu”), na zasadach opisanych w Regulaminie Konkursu.

5. Regulamin Serwisu Onkomapa.pl dostępny pod adresem:
https://onkomapa.pl/strona/regulamin (dalej „Regulamin Serwisu”) stanowi
integralną część Konkursu.

6. Serwis Onkomapa.pl prowadzony jest przez Fundację począwszy od 2013 roku
i  stanowi realizację jednego z celów statutowych Fundacji polegającego na
utworzeniu przewodnika po przyjaznych placówkach medycznych i najlepszych
lekarzach onkologicznych w Polsce.

§ 2

Uczestnicy i zgłoszenie do Konkursu

1. Do Konkursu zakwalifikowani są lekarze, którzy posiadając uprawnienia do
wykonywania zawodu lekarza, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 grudnia
1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty udzielają świadczeń medycznych
z zakresu onkologii na rzecz pacjentów onkologicznych w Polsce i podlegają
ocenie przez pacjentów i osoby towarzyszące pacjentom w serwisie

https://onkomapa.pl/strona/regulamin


internetowym Onkomapa.pl w sposób i na zasadach opisanych w Regulaminie
Serwisu.

2. Możliwe jest zgłoszenie do Konkursu Uczestnika, który w dniu ogłoszenia
Konkursu nie widniał w serwisie Onkomapa.pl poprzez przesłanie zgłoszenia do
Organizatora na adres poczty elektronicznej: [onkomapa@alivia.org.pl]
z podaniem imienia, nazwiska, specjalności, tytułu naukowego i nazwy
placówki medycznej, w której lekarz świadczy usługi medyczne na rzecz
pacjentów onkologicznych, najpóźniej w ciągu 30 dni od daty rozpoczęcia
Konkursu, wpisując w tytule wiadomości „Zgłoszenie lekarza do serwisu
Onkomapa.pl”.

3. Organizator zastrzega możliwość wyróżnienia w Konkursie osób wykonujących
inne zawody niż lekarz (np. fizjoterapeuta, dietetyk, psychoonkolog i in.), po
spełnieniu warunków opisanych w niniejszym Regulaminie.

§ 3

Przedmiot Konkursu i kryteria oceny

1. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie lekarzy w Polsce, którzy
w serwisie internetowym Onkomapa.pl prowadzonym przez Fundację od 2013
roku są najwyżej oceniani przez pacjentów i osoby towarzyszące pacjentom
w trakcie leczenia chorób onkologicznych.

2. Lekarze, którzy znajdują się w serwisie Onkomapa.pl oceniani są na podstawie
następujących kryteriów:

a. uprzejmość lekarza – sposób traktowania pacjenta przez lekarza, kultura
osobista lekarza;

b. podejście do pacjenta – otwartość lekarza na pytania pacjenta,
zainteresowanie problemami zdrowotnymi pacjenta;

c. komunikacja z pacjentem – kompletność i przystępność
przekazywanych przez lekarza informacji, sposób prowadzenia rozmowy;

d. sposób leczenia – poczucie pacjenta czy leczenie było prowadzone
w najlepszy możliwy sposób.

§ 4

Czas trwania Konkursu

1. Ogłoszenie Konkursu nastąpi w dniu 4 października 2022 r., a ogłoszenie
wyników najpóźniej do 30 czerwca 2023 r.

2. W celu wyłonienia laureatów będą brane pod uwagę wszystkie opinie
pozyskane na temat lekarzy od dnia istnienia Serwisu do dnia 30 kwietnia



2023 r. do godz. 23:59. Opinie zamieszczone w Serwisie w późniejszym czasie nie
będą brane pod uwagę w Konkursie.

§ 5

Przebieg Konkursu

1. Opinie na temat lekarzy zamieszczane są w Serwisie przez pacjentów
onkologicznych i osoby im towarzyszące na zasadach opisanych
w Regulaminie Serwisu.

2. W celu zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu zastosowanie mają
zasady wskazane w Regulaminie Serwisu, zgodnie z którym:

a. lekarze mogą być oceniani przez pacjentów, a także przez osoby im
towarzyszące, którzy skorzystali ze świadczeń medycznych w wybranej
przez siebie placówce medycznej;

b. niedozwolone jest zamieszczanie ocen i opinii zmierzających do
bezpodstawnego i sztucznego zaniżenia bądź zawyżenia wiarygodności
lekarza;

c. Użytkownik Serwisu może tylko raz zaopiniować lekarza poprzez
wypełnienie ankiety, która po jej wypełnieniu i wysłaniu staje się dla
Użytkownika niedostępna i niemożliwa do zmiany w zakresie w jakim
została wypełniona.

3. Wyłonienie laureatów odbędzie się na podstawie liczby opinii przypisanych do
każdego lekarza i z najwyższą średnią arytmetyczną ocen zebranych do dnia
zakończenia w czasie trwania Konkursu zamieszczonych przez Użytkowników
Serwisu.

4. Laureatami mogą zostać Uczestnicy, którzy uzyskali minimum 50 ocen
zebranych od dnia istnienia Serwisu, a także w czasie trwania Konkursu, których
średnia arytmetyczna wynosi co najmniej 4,5.

5. W przypadku dwóch lub więcej Uczestników o tej samej średniej ocen,
kryterium wyłonienia laureata będzie liczba ocen zebranych od dnia istnienia
Serwisu, a także w czasie trwania Konkursu.

§ 6

Nagrody

1. Lista laureatów zostanie ogłoszona w formie rankingu na stronie internetowej
Serwisu oraz w mediach poprzez podanie imienia, nazwiska i tytułu naukowego



laureata. Dodatkowo Organizator poinformuje indywidualnie laureatów
o wynikach Konkursu.

2. Uczestnicy Konkursu zostaną nagrodzeni w dwóch kategoriach: wojewódzkiej
i ogólnopolskiej.

3. Uczestnik Konkursu może zostać jednocześnie nagrodzony w obu kategoriach.
4. Laureaci Konkursu otrzymają następujące nagrody:

a. tytuł „Lekarza przyjaznego pacjentom onkologicznym”,
b. zaproszenie dla trzech laureatów w kategorii ogólnopolskiej do udziału

w kongresie ESMO 2023 poprzez partycypowanie przez Organizatora
w kosztach udziału laureata

c. roczna subskrypcja czasopisma „The Lancet Oncology” dla szesnastu
laureatów w kategorii wojewódzkiej

d. dyplom i statuetka,
e. materiały promocyjne – naklejki, emblematy informujące pacjentów

w placówce medycznej o przyznanej nagrodzie,
f. zaproszenie na galę rozdania nagród,
g. prezentacja sylwetek laureatów w mediach.

5. Wręczenie nagród nastąpi podczas Gali Konkursowej zorganizowanej
w Warszawie. Koszty ewentualnego dojazdu na Galę Konkursową oraz
noclegów laureaci i uczestnicy Gali pokrywają we własnym zakresie.

6. W Konkursie mogą być przyznawane dodatkowe nagrody specjalne, w tym
nagrody rzeczowe.

7. Organizator nie przewiduje możliwości zamiany nagrody rzeczowej na inną, jak
również wypłatę ekwiwalentu w formie pieniężnej.

8. Nagrody w Konkursie zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 26
lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych co oznacza,
że w przypadku nagrody, której wartość przekracza kwotę 2000 zł brutto po
stronie Uczestnika Konkursu powstanie obowiązek podatkowy.

§ 7

Dane osobowe

1. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są przez Organizatora jako
administratora danych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia 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 „RODO”).



2. Organizator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można się
skontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych
drogą elektroniczną na adres e-mail: daneosobowe@alivia.org.pl.

3. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są w poniższych celach:
a. wyłonienia i nagrodzenia najwyżej ocenianych lekarzy w Serwisie

Onkomapa.pl, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Fundacji
(art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),

b. wydania nagród i związanego z tym rozliczenia podatkowego, co jest
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),

c. dochodzenia i obrony przed roszczeniami, na podstawie prawnie
uzasadnionego interesu Fundacji (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),

d. rozpatrywania ewentualnych reklamacji zgłaszanych w związku
z Konkursem, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Fundacji
(art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),

e. w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie
wyrażonej zgody, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

4. Dane osobowe Uczestników Konkursu przetwarzane są w okresie trwania
Konkursu, a następnie przetwarzane będą dla celów archiwizacyjnych.
W przypadku przetwarzania danych dla celów podatkowych okres ich
przetwarzania będzie wynosił 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego,
w którym powstał obowiązek podatkowy. Dane przetwarzane w celu
dochodzenia i obrony przed roszczeniami przetwarzane będą przez sześć lat.
Dane przetwarzane w ramach rozpatrzonych reklamacji zostaną usunięte po
upływie dwóch lat. Dane przetwarzane na zgodzie będą przetwarzane do czasu
jej wycofania, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

5. Odbiorcami danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Organizatora, a
także podmioty świadczące na rzecz Fundacji usługi (dostawcy usług IT, biuro
rachunkowe i in.), którym dane osobowe powierzane w celu realizacji zleconych
usług. W przypadku rozliczeń podatkowych odbiorcami danych będą właściwe
organy państwowe (np. urzędy skarbowe).

6. Uczestnikom Konkursu przysługują następujące prawa:
a. dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia

i ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby wnoszącej żądanie,
c. w przypadku przetwarzania na podstawie wyrażonej zgody przysługuje

prawo do jej wycofania w dowolnym momencie,



d. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.

7. Sposób przetwarzania danych osobowych lekarzy w ramach Serwisu
Onkomapa.pl został również opisany przez Fundację w Regulaminie Serwisu,
a także w Polityce prywatności dostępnej pod adresem:
https://alivia.org.pl/o-fundacji/polityka-prywatnosci/.

8. W przypadku laureatów Konkursu rozpowszechnianie w mediach informacji
o rozstrzygnięciu Konkursu zawierających wizerunek laureatów, a także
publikowanie informacji o sylwetkach laureatów wymaga uprzedniego
wyrażenia przez nich zgody na podstawie przepisów ustawy o prawie
autorskim.

§ 8

Postanowienia końcowe

1. Regulamin Konkursu i Regulamin Serwisu dostępny jest w siedzibie
Organizatora oraz na stronie internetowej Serwisu Onkomapa.pl.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie Konkursu
z ważnych przyczyn, które będą udostępnione w taki sam sposób jak
Regulamin Konkursu.

3. Rozstrzygnięcie Konkursu nie podlega odwołaniu.
4. Ewentualne wątpliwości powstałe podczas trwania Konkursu i obowiązywania

Regulaminu konkursu rozstrzyga Organizator. Reklamacje powinny być
przesyłane na adres siedziby Fundacji Onkologicznej ALIVIA, ul. Wąwozowa 11,
02-796 Warszawa z dopiskiem: „Konkurs – reklamacja” lub drogą elektroniczną
na adres e-mail: onkomapa@alivia.org.pl z podaniem imienia i nazwiska osoby
zgłaszającej reklamację, danych kontaktowych oraz opisem przedmiotu
reklamacji. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie do 14
dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby
zgłaszające reklamację zostaną powiadomione pisemnie lub mailowo
niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.

5. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Konkursu w dowolnym czasie.
O odwołaniu Konkursu Organizator poinformuje w sposób przyjęty dla
rozpowszechnienia informacji o Konkursie.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z udziału
w Konkursie w przypadku naruszenia przez niego postanowień Regulaminu
Serwisu i Regulaminu Konkursu.

https://alivia.org.pl/o-fundacji/polityka-prywatnosci/


7. Wszelkie spory wynikłe na tle Konkursu, których nie uda się rozstrzygnąć
polubownie będą poddawane do rozstrzygnięcia przez sąd właściwy dla
siedziby Organizatora.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 04.10.2022 r.


