
bezpł atny webinar*
Partnerem wydarzenia 

jest NutroPharma®

UwaGa – bonus dla fanów Janiny – jeśli chcesz otrzymać książkę Janiny „Statystycznie 

rzecz biorąc, czyli ile trzeba zjeść czekolady, żeby dostać Nobla”  z jej autografem zostań 

z nami do końca i odpowiedz na pytania dot. NQS. rozdamy wam 10 nagród za naj-

szybciej udzielone odpowiedzi. niebywała gratka!

Coś ekstra!!!

Statystyka, nie marketing.
Czyli jak weryfikować doniesienia (nie zawsze) naukowe  
i nie dać się oszukać gazetowym nagłówkom.

Janina Daily
DLa FarMaCeUtÓw
24 maj 2020 godz.18.00-19.00
Wszyscy kochamy Evidence Based Medicine – wiedzę opartą na rzetelnych badaniach  
naukowych, a nie przekonaniu Haliny spod piątki, że chodzenie w kółko powoduje raka.  
Niemniej nie wszyscy mieliśmy okazję nauczyć się interpretować analizy statystyczne,  
na których EBM się opiera. W trakcie tego webinaru nauczymy się na co musimy zwracać 
uwagę, gdy weryfikujemy rzetelność jakichkolwiek informacji, na jakie błędy poznawcze  
jesteśmy najczęściej narażeni przy wyciąganiu wniosków i jak dyskutować z nieprzekonany-
mi – czyli tymi, którzy bardziej ufają kuzynce wujka stryjenki swojej matki, niż farmaceutom.

wyStarCzy wySłaĆ zGłOSzenie!
*Obejrzyj wartościową prezentację dotyczącą nadobowiązkowego systemu zarządzania jakością NQS i weź udział w webinarium

Kim jestem?   Janina Bąk
Od sześciu lat – komendant komedii w Janinadaily.com. Przez 

ostatnie pięć - wirtuoz statystyki na Trinity College w Dublinie. 

Umie liczyć, opowiadać i opowiadać o liczeniu. W jej historiach 

zasób słów jest tak bogaty, że mógłby samodzielnie spłacić cały 

dług publiczny Grecji. Posiada następujące osiągnięcia życiowe:

1.  Pisze bloga o swojej pracy na uczelni, mężu z politechniki  

i badaniach naukowych o kurach, a ponad 80 tysięcy ludzi 

chce to czytać

2.  Nagranie z wykładu o statystyce, który wygłosiła na TEDx  

Koszalin, ma ponad 60 000 wyświetleń i było przez moment 

popularniejsze niż wideo Zenka Martyniuka

3.  Oprócz Polski, występowała również w Berlinie i w Oxfordzie,  

i wszędzie strasznie śmiano się z jej żartów o odchyleniu stan-

dardowym. 

Lubi uczyć ludzi, że z analizą danych  

można i należy się zaprzyjaźnić.

10
 o

s
ó

b
, 
k
tó

re
 o

d
p
o
w

ie
dz

ą na 3 pytania otrzyma książkę Ja
n
in

y
 i c

o
ś
 e

k
s
tra!

F
o

t.
 J

u
lia

 K
n
a

p



Regulamin konkursu 
„top 3 NQS”

§ 1 Nazwa Konkursu
Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się 
konkurs pod nazwą „TOP 3 NQS” zwany dalej „Konkursem”.
 
§ 2 Nazwa podmiotu urządzającego Konkurs oraz fundatora 
nagród
1.  Organizatorem Konkursu „Top 3 NQS” zwanej dalej kon-

kursem – jest Spółka NutroPharma, Spółka z ograniczo-
ną odpowiedzialnością, z siedzibą w Lesznowoli, ul. Jed-
ności 10A, 05-506 Lesznowola, zarejestrowana w 
Rejestrze Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. 
st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000030005, posiadająca NIP 521-008-72-34, zwana 
dalej „Organizatorem”.

2.  Fundatorem nagród w Konkursie jest Nutropharma Sp. z 
o.o. z siedzibą w Lesznowoli (05-506), przy ul. Jedności 
10A, zwana dalej Fundatorem. 

§ 3 Określenie osób, które mogą  
brać udział w Konkursie

1.  Udział w Konkursie mogą brać osoby fizyczne, które 
ukończyły 18 lat, posiadające pełną zdolność do czynno-
ści prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospoli-
tej Polskiej. Konkurs przeznaczony jest dla osób prowa-
dzących obrót produktami leczniczymi (farmaceuci, 
technicy, lekarze)

2.  W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy oraz 
współpracownicy Organizatora oraz członkowie rodzin 
pracowników i współpracowników Spółki.

3.  Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstęp-
nych, rodzeństwo, małżonków, małżonków i zstępnych 
rodzeństwa, wstępnych i rodzeństwo małżonków oraz 
osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

4.  Osoba zgłaszająca udział w Konkursie może zgłosić wy-
łącznie swój własny udział.

§ 4 Zasady prowadzenia Konkursu
1.  Uczestnik (w rozumieniu wskazanym w §7 ust. 1 poniżej) 

powinien zapoznać się z treścią Regulaminu Konkursu 
przed przystąpieniem do niego. Regulamin Konkursu bę-
dzie dostępny na stronie internetowejjestemfarmaceuta.
pl/szkolenia/Webinary.

2.  Przystępując do Konkursu Uczestnik potwierdza zapozna-
nie się z Regulaminem i akceptuje jego treść.

3.  Udział w Konkursie jest dobrowolny.
4.  Podanie przez Uczestnika danych związanych z udziałem 

w Konkursie, w tym danych osobowych jest dobrowolne, 
ale konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.

5.  Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać zasad opisanych 
w Regulaminie Konkursu, a w przypadku stwierdzenia 
przez Komisję Nadzoru, o której mowa w § 5 Regulaminu, 
naruszenia zasad udziału w Konkursie bądź działań nie-
uczciwych, Komisja Nadzoru ma prawo wykluczyć takie-
go Uczestnika z Konkursu.

6.  Uczestnik przystępuje do Konkursu poprzez udzielenie 
odpowiedzi na 3 pytania dotyczące marki NQS zadane na 
końcu webinaru „Statystyka, nie marketing. Czyli jak we-
ryfikować doniesienia (nie zawsze) naukowe i nie dać się 
oszukać gazetowym nagłówkom.”, który odbędzie się 24 
maja 2020 roku poprzez platformę Clickmeeting. 10 
pierwszych osób, które prawidłowo odpowiedzą na 3 py-
tania zadane przez Organizatora na czacie webinaru otrzy-
mają nagrody. 

§ 5 Sposób zapewnienia prawidłowości  
przeprowadzenia Konkursu

1.  Nadzór nad prawidłowością przeprowadzania Konkursu 
sprawuje wewnętrzna Komisja Nadzoru, powołana przez 
Organizatora.

2.  W skład Komisji Nadzoru wchodzą osoby delegowane 
przez Organizatora.

3.  Wszelkie wątpliwości dotyczące Konkursu, w szczególno-
ści zasad, przebiegu Konkursu czy postanowień Regula-
minu bądź kwestie nieuregulowane w Regulaminie roz-
strzygane są przez Komisję Nadzoru.

§ 6 Obszar, na którym jest urządzany  
Konkurs i czas trwania Konkursu

1.  Konkurs urządzany jest na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej.

2.  Konkurs odbędzie się w dniu 24 maja 2020 r. 

§ 7 Zasady organizacji Konkursu  
i przyznawania Nagród

1.  Uczestnikiem Konkursu staje się osoba, o której mowa w 
§ 3 i która jednocześnie zgłosiła się do Konkursu wysyła-
jąc odpowiedź na czacie webinaru „Statystyka, nie mar-
keting. Czyli jak weryfikować doniesienia (nie zawsze) 
naukowe i nie dać się oszukać gazetowym nagłówkom.”, 
(dalej „Uczestnik”).

2.  Odpowiedź o której mowa powyżej powinna zawierać od-
powiedzi na wszystkie 3 pytania zadane przez prowadzą-
cego spotkanie w jednym komentarzu. 

3.  Prowadzący spotkanie na czacie potwierdzi prawidłowość 
udzielonych odpowiedzi przed zakończeniem webianrium 
(dalej „Zwycięzca”).

4.  Uczestnicy Konkursu będą mieli określony czas na prze-
słanie odpowiedzi na zadane przez prowadzącego spotka-
nie pytanie.

5.  Pierwsze 10 wpisów z prawidłowymi odpowiedziami za-
akceptowanymi przez prowadzącego oznacza otrzymanie 
nagrody w postaci książki Janiny Bąk Statystycznie rzecz 
biorąc, czyli ile trzeba zjeść czekolady, żeby dostać 
Nobla”(Wygrana).

6.  Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie dowolną 
liczbę razy, ale otrzymać Wygraną może wyłącznie jeden 
raz.

§ 8 Odbiór Wygranych
1.  Każdy Uczestnik po otrzymaniu informacji mailowej od 

Organizatora Konkursu o przyznaniu mu Wygranej ma 
obowiązek w ciągu 2 dni roboczych podać w mailu zwrot-
nym imię, nazwisko, numer telefonu oraz adres pocztowy, 
na który Organizator prześle mu Wygraną. Podanie ww. 
danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do 
otrzymania Wygranej. 

2.  Nieprzekazanie powyższych danych w podanym terminie 
oznacza rezygnację Uczestnika z przyznanej Wygranej.

3.  Wartość jednej Wygranej nie przekracza 40 zł. Wygrana 
nie podlega zamianie na gotówkę lub inne nagrody rze-
czowe.

4.  Wygraną stanowi książka Statystycznie rzecz biorąc, czy-
li ile trzeba zjeść czekolady, żeby dostać Nobla”

5.  Zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym, tj. z 
Ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od 
osób fizycznych (Dz. U. 2018 poz. 1509) z tytułu Wygra-
nej nie powstaje obowiązek naliczenia i odprowadzenia 
podatku od wydanej Wygranej.

6.  Organizator Konkursu nie odpowiada za żadne nieprawid-
łowości i uchybienia związane z dostarczeniem Wygranej 
przez firmę kurierską.

§ 9 Tryb i termin rozpatrywania reklamacji 
 i zgłaszania roszczeń

1.  Reklamacje dotyczące Konkursu i jego przebiegu mogą 
być zgłaszane w formie e-mail w ciągu 5 dni roboczych 
od chwili wzięcia udziału w Konkursie na adres: szkole-
nia@jestemfarmaceuta.pl 

2.  Prawo do złożenia reklamacji przysługuje tylko Uczestni-
kom Konkursu. 

3.  Uczestnik składający reklamację ma obowiązek podać w 
jej treści swoje imię, nazwisko, adres e-mail, datę wzięcia 
udziału w Konkursie i zgłoszone żądanie.

4.  Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję 
Nadzoru.

5.  Uczestnik wnoszący reklamację zostanie powiadomiony o 
rozstrzygnięciu Komisji Nadzoru za pomocą e-maila 
zwrotnego, wysłanego najpóźniej w terminie 14 dni robo-
czych od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.

§ 10 Dane osobowe
1.  Administratorem danych osobowych przekazanych przez 

Uczestników jest Nutropharma. Dane osobowe farmaceu-
tów będą przetwarzane wyłącznie w celach niezbędnych 
do przesłania nagrody; w tym w celu przeprowadzenia 
postępowania reklamacyjnego, jak również w celach 
ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony praw, jakie 
mogą powstać w związku z Wydarzeniem (podstawa 
prawna: art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) Rozporządzenia Parla-
mentu 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 spra-
wie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) („Rozporządzenie”). Dane osobowe farmaceu-
tów nie będą przetwarzane do innych celów. Dane osobo-
we Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora 
zgodnie z przepisami Rozporządzenia. Farmaceuta ma 
prawo żądania od administratora danych dostępu do swo-
ich danych osobowych i otrzymania kopii danych, spro-
stowania (poprawiania), prawo do wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania z przyczyn związanych z szczegól-
ną sytuacją Uczestnika wobec przetwarzania niezbędne-

go do celów wynikających z prawnie uzasadnionych inte-
resów administratora, w przypadkach, gdy wynika to z 
przepisów prawa – prawo żądania usunięcia lub ograni-
czenia przetwarzania swoich danych oraz prawo do prze-
noszenia danych, a ponadto prawo do wniesienia skargi 
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

2.  Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane 
zgodnie z Rozporządzeniem 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 (ogól-
ne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, 
oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000). 

3.  Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobro-
wolne, ale jest konieczne do udziału w konkursie i odbioru 
Wygranych.

4.  Wszelkie żądania, pytania i wnioski dotyczące danych 
osobowych Uczestników należy kierować pisemnie listem 
poleconym na adres Organizatora: Spółka NutroPharma, 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Jedności 
10A, 05-506 Lesznowola

5.  Odbiorcami danych osobowych Uczestników, są osoby 
upoważnione przez Administratora oraz podmioty, z któ-
rych usług zewnętrznych korzysta Administrator. Informa-
cje o bieżących odbiorcach danych osobowych mogą 
Państwo uzyskać kontaktując się z nami. Dane osobowe 
nie są przekazywane do państw trzecich. Dane osobowe 
osób, które wygrały i odebrały Wygraną będą przekazane 
do Fundatora, jako odrębnego administratora. 

6.  Administrator danych zapewnia odpowiednie środki 
ochrony danych Uczestników odpowiadające standar-
dom rynkowym w celu ochrony i zapewnienia ich poufno-
ści, poprawności i dostępności, jak również ochrony 
przed ich nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieupraw-
nionym dostępem, zgodnie z wytycznymi i politykami 
przyjętymi przez Administratora danych oraz obowiązują-
cymi przepisami prawa.

§ 11 Postanowienia końcowe
1.  Z dniem 06 maja 2020 r. Regulamin Konkursu zostanie 

zamieszczony na stronie internetowej Organizatora je-
stemfarmaceuta.pl/szkolenia

2.  W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie Konkursu 
zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.

3.  Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem tylko i wyłącz-
nie na potrzeby Konkursu. Kontakt odbywa się w godzi-
nach 6:00 - 20:00 w dni robocze.

4.  Za dni robocze na potrzeby Konkursu Organizator rozumie 
dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót i dni 
ustawowo wolnych od pracy.

5.  Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w 
niniejszym Regulaminie w trakcie trwania Konkursu, bez 
podania przyczyny, jak również do wcześniejszego zakoń-
czenia Konkursu z ważnych przyczyn. Wszelkie zmiany 
zostaną niezwłocznie umieszczone na stronie jestemfar-
maceuta.pl/szkolenia

6.  Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy 
Uczestnik spełnia warunki określone w Regulaminie Kon-
kursu, a także warunki określone w przepisach prawa 
związanych z realizacją Wygranej. W tym celu może żą-
dać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, po-
dania określonych danych bądź przedłożenia określonych 
dokumentów, jak również podania adresu zamieszkania i 
numeru telefonu kontaktowego.

7.  Niespełnienie warunków Konkursu lub warunków wynika-
jących z przepisów prawa powoduje wykluczenie danego 
Uczestnika z Konkursu.

8.  Zgłaszając udział w Konkursie i biorąc w nim udział 
Uczestnik podporządkowuje się postanowieniom Regula-
minu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść.

9.  Zakazane jest dostarczanie przez Uczestnika treści 
sprzecznych z porządkiem prawnym.

10.  Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem 
wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy 
od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewi-
dzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 
hazardowych.

11.  We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Regula-
minie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
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