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Regulamin Konkursu 

ALERGO-EXPLORATOR 2022 

Organizator Konkursu:  Polskie Towarzystwo Alergologiczne, 
ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź,  
NIP:113-22-57-908, KRS: 0000191180, 

Biuro Organizacyjne: AltaSoft AL. Bojdak Sp.j.,  
ul. Pukowca 15 40-847 Katowice,  

NIP: 6342396317, KRS: 0000901596  
Biuro Organizacyjne XIV Konferencji Szkoleniowej Polskiego Towarzystwa 
Alergologicznego  

Data publikacji regulaminu: sobota, 14 maja 2022 r. 

§1. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich przeprowadzany zostanie konkurs  
„ALERGO-EXPLORATOR 2022” (dalej zwany Konkursem). 

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

3. Organizatorem Konkursu i Fundatorem Nagród  jest Polskie Towarzystwo Alergologiczne (dalej 
zwane Organizator). Za przebieg i realizację Konkursu odpowiada Biuro Organizacyjne posiadające 
w sprawach objętych tym regulaminem uprawnienia Organizatora. 

4. Uczestnikami Konkursu mogą być jedynie osoby z opłaconym pakietem uczestnika XIV Konferencji 
Szkoleniowej PTA, które posiadają imienny identyfikator (plakietkę z unikalnym 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. Skład Komisji Konkursowej zostanie opublikowany najdalej w dniu rozpoczęcia Konkursu na stronie 

http://konferencja2022.pta.med.pl/konkurs (dalej zwanej Stroną WWW Konkursu) 

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

8. Celem Konkursu jest sprawdzenie wiedzy w zakresie diagnostyki i leczenia alergii. 

§2. Przebieg konkursu i warunki uczestnictwa 

1. Konkurs odbędzie się w piątek 27 maja 2022 r. podczas sesji „SESJA INTERAKTYWNA DLA 
SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ” (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 odpowiedzi na pytania testowe 
zadane przez wykładowców Sesji.  

4. Uczestnicy Konkursu mają możliwość udzielania odpowiedzi za pomocą pilotów bezprzewodowych 
(liczba ograniczona) albo panelu internetowego dostępnego przez aplikację mobilną KS PTA lub z 
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 unikalnego numeru identyfikacyjnego Uczestnika 
Konkursu, którym jest numer widoczny na obudowie używanego pilota lub numeru, który pokazuje 
się w panelu internetowym. 
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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. 

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 oraz Biuro Organizacyjne nie ponoszą 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 oraz opublikowane do dnia sobota, 
04.06.2022 r. na Stronie WWW Konkursu. 

§3. Nagrody 

1. Nagrody zostaną przyznane Uczestnikom Konkursu, którzy zbiorą największą liczbę punktów. 
W przypadku tej samej liczby punktów ocenie zostanie poddany czas opracowania całego testu 
rozumiany jako suma czasów odpowiedzi na wszystkie odpowiedziane pytania. Wygrywają w tym 
przypadku osoby o najniższym czasie opracowania całego testu. 

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

3. Nagrody otrzymują tylko ci Uczestnicy, 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) Posiadają identyfikator uczestnika konferencji wystawiony na swoje imię i nazwisko. 
4) Okażą przedstawicielowi Komisji Konkursowej dokument potwierdzający tożsamość oraz 

podpiszą protokół odebrania nagrody. 

4. Ani Organizator ani Biuro Organizacyjne nie ponoszą 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 następujące nagrody: 

1) Nagroda główna za zajęcie I miejsca: 2000 zł (brutto) dopłaty do PAKIETU UCZESTNIKA VII 
KLINICZNEGO FORUM EKSPERTÓW* Z NOCLEGIEM w pokoju 1 os. w hotelu Double Tree 
by Hilton w Warszawie w dniach 29.09-1.10.2022. 

2) Nagroda I stopnia za zajęcie II lub III miejsca: PAKIET UCZESTNIKA VII KLINICZNEGO 
FORUM EKSPERTÓW* (wartość nagrody : 1537,50 zł brutto) 

*Więcej informacji o VII Klinicznym Forum Ekspertów (29.09-01.10.2022, Hotel Double Tree by 
Hilton, Warszawa) można znaleźć na stronie: https://forum2022.pta.med.pl/. 

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. 

10. Organizator jest uprawniony do podania do publicznej wiadomości imienia i nazwiska zwycięzców 

Konkursu przez opublikowanie ich na stronie na Stronie WWW Konkursu, w Internetowej Strefie 
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Uczestnika (https://meeting24.eu/14kspta/live) i w archiwum szkoleń na stronie 

https://szkoleniapta.pl 

§4. Przetwarzanie danych osobowych  

1. Przetwarzane są jedynie dane osobowe (imię, nazwisko) uczestników otrzymujących nagrodę – 
Laureatów Konkursu. 

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć warunkuje możliwość odbioru nagród. Uczestnik 

odbierając nagrodę, wyraża zgodę na publikację swoich danych osobowych na Stronie WWW 

Konkursu i w archiwum szkoleń na stronie https://szkoleniapta.pl (dalej zwanej Archiwum Szkoleń). 

3. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w 
Rozporządzeniu 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 zwanym RODO.  

4. Administratorem danych jest Biuro Organizacyjne. 

5. Administrator przetwarza dane Laureatów w następujących celach: 

1) Przekazanie nagród i opublikowanie danych Zwycięzców na Stronie WWW Konkursu i w 
Archiwum Szkoleń 

2) Wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków archiwizacyjnych i fiskalnych 

6. Dane osobowe Laureatów będą przetwarzane przez: 

1) Dane publikowane w Internecie do momentu cofnięcia zgody przez osobę, której dane dotyczą 
jednak nie krócej niż do 31.12.2023 roku.  

2) Dane protokołów przez niezbędny okres wynikający z ciążących na Organizatorze lub Biurze 
Organizacyjnym obowiązków archiwizacyjne i fiskalnych lub związany z dochodzeniem 
roszczeń.  

7. Każdemu Laureatowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania albo wniesienia sprzeciwu wobec ich 
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.  

8. Każdy Laureat ma prawo  wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych), jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych go dotyczące narusza 
obowiązujące przepisy. 

9. Każdy Laureat może realizować swoje prawa wymienione w ust.7 przez kontakt z Administratorem 
na podany w paragrafie §5 ust. 5 adres. 

10. W oparciu o pozyskane dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych 
decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO. 

11. Administrator nie przekazuje danych osobowych  do państwa trzeciego, ani organizacji 
międzynarodowej w rozumieniu RODO. 

§5. Postanowienia końcowe 

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

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 Biurem Organizacyjnym- Administratorem Danych Osobowych: 

AltaSoft AL. Bojdak Sp.j. (www.altasoft.pl) 
ul. Pukowca 15, 40-847 Katowice, POLSKA 
tel.: (+4832) 259-83-99, 98, 96,  fax: wew.18; e-mail: konferencje@altasoft.pl 
 
Osoba nadzorująca przetwarzanie danych osobowych: administrator@altasoft.pl 
 

Biuro czynne w dni robocze - od poniedziałku do piątku od 8:30 do 16:30 
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