
 

 

Regulamin Akcji Promocyjnej 
„VII GALA FARMACEUTY NEUCA” 

 
 

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem Akcji”) określa zasady 
uczestnictwa w Akcji Promocyjnej o nazwie „VII GALA FARMACEUTY NEUCA” 
zwanego dalej „Akcją”. 
 

2. Organizatorem Akcji jest NEUCA S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 
58, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII 
Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000049872, NIP: 879-00-17-162, 
REGON: 870227804, kapitał zakładowy 4.471.512 zł, kapitał opłacony w 
całości, BDO: 000039852, w dalszej części Regulaminu zwana 
„Organizatorem”. 

 
3. Organizator jest podmiotem posiadającym zezwolenie na prowadzenie 

hurtowni farmaceutycznych. Podmiotami uprawnionymi do wykonywania usług 
pośrednictwa w sprzedaży od Organizatora do Uczestników mogą być spółki 
należące do Grupy NEUCA tj. Pretium Farm Sp. z o.o., Prosper S.A, oraz ACP 
Pharma S.A.  

 
4. Uczestnikiem Akcji zwanym dalej „Uczestnikiem” może zostać osoba fizyczna, 

posiadająca 18 lat i pełną zdolność do czynności prawnych - właściciel apteki 
lub punktu aptecznego (dalej „Kontrahent” lub „Uczestnik”). Każdemu 
Kontrahentowi jest przypisany indywidulany numer, zwany dalej „Numerem 
Kontrahenta”.  

 
5. Na potrzeby Akcji Organizator umożliwia Uczestnikom dostęp do strony  

https://mojekonkursy.aptelink.pl/galafarmaceuty2019, na której Uczestnik 
posiada indywidualne konto (zwane dalej „Kontem”) - dostępne po 
zalogowaniu, za pośrednictwem którego posiada dostęp do wszystkich 
aktualnych informacji dotyczących Akcji. Dostęp do strony 
https://mojekonkursy.aptelink.pl/galafarmaceuty2019 wymaga wcześniejszej 
rejestracji i założenia przez Uczestnika konta na stronie głównej 
www.aptelink.pl. Warunkiem koniecznym do udziału w Akcji jest posiadanie 
Konta oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celach wskazanych w 
pkt. 9d niniejszego regulaminu.  

 
6. Uczestnikami Akcji zostają osoby określone w pkt. 4 niniejszego regulaminu, 

które ustnie wyraziły zgodę na udział w Akcji oraz spełnią wszystkie pozostałe 
warunki udziału w Akcji zgodnie z regulaminem.  

 
7. Produkty:  

 
a. W dniu 18.10.2019 roku w godzinach 12:00 - 17:00 sprzedażą 

promocyjną objęte są SuperHity: preparaty wybranych producentów 
zawarte w Minikatalogu z Ofertą - Superliście Hitów zwane dalej 
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„Produktami Promocyjnymi Gali”, które będzie można zamówić 
podczas gali promocyjnej (zwanej dalej „Galą”), która odbędzie 
się w hotelu DoubleTree by Hilton Hotel & Conference Centre 
Warsaw, ul. Skalnicowa 21, Warszawa 04-797. Lista Produktów 
Promocyjnych Gali dostępna będzie na stronie głównej 
www.aptelink.pl, 

b. W dniu 18.10.2019 roku w godzinach 12:00 - 17:00 sprzedażą 
promocyjną objęte są produkty, które będzie można zamówić 
podczas Gali na stoisku Sponsora Generalnego zwane dalej 
„Produktami Promocyjnymi”. 

 
8. Punkty: 

 
a. Punkty przyznawane są za: 

i. zakupy Produktów Promocyjnych Gali dokonanych na wybranych 
stoiskach producenckich oraz za określone wartości łącznych 
zakupów Produktów Promocyjnych Gali dokonanych podczas 
Gali. Ilość punktów możliwych do otrzymania za zakupy 
zrealizowane na stoiskach producenckich oraz wartości łącznych 
zrealizowanych zakupów na wskazanych stoiskach 
producenckich stanowią załącznik nr 1, nr 2 do Regulaminu Akcji. 
Zakupione Produkty Promocyjne Gali nie podlegają zwrotowi 
zgodnie z obowiązującymi warunkami handlowymi. 

ii. zakupy Produktów Promocyjnych dokonanych na stoiskach 
Sponsora Generalnego oraz za określone wartości łącznych 
zakupów Produktów Promocyjnych dokonanych podczas Gali. 
Ilość punktów możliwych do otrzymania za zakupy zrealizowane 
na stoiskach producenckich oraz wartości łącznych 
zrealizowanych zakupów na wskazanych stoiskach 
producenckich stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu Akcji. 
Zakupione Produkty Promocyjne nie podlegają zwrotowi zgodnie 
z obowiązującymi warunkami handlowymi. 

iii. zakup wskazanych produktów Synoptis Pharma na stoisku 
Synoptis Pharma oraz za zrealizowane zakupy na określoną 
wartość na stoisku Synoptis Pharma podczas Gali. Ilość punktów 
możliwych do otrzymania za określoną wartość zakupów oraz 
rodzaj Produktów stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu Akcji. 
Zakupione Produkty Promocyjne Gali nie podlegają zwrotowi 
zgodnie z obowiązującymi warunkami handlowymi.  

iv. poprzez udział lub przystąpienie do jednego z 
programów/serwisów partnerskich organizowanych przez spółki z 
Grupy NEUCA wskazanych w załączniku nr 5. Warunkiem 
otrzymania punktów jest dokonanie przynajmniej jednego, 
zamówienia dowolnych produktów na stoiskach producenckich 
lub stoisku Synoptis Pharma podczas Gali w dniu 18.10.2019 
roku.  
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b. Punkty nie stanowią przedmiotu obrotu gospodarczego, nie mogą być 
przekazywane innym Uczestnikom ani wymieniane na ekwiwalenty 
pieniężne.  

c. Punkty mogą służyć wyłącznie jako podstawa uczestnictwa w 
konkursach, loteriach, losowaniach nagród oraz innych akcjach 
promocyjnych organizowanych przez/lub na zlecenie Organizatora. 
Szczegóły akcji promocyjnych zostaną określone w odpowiednich, 
osobnych regulaminach, które zostaną ogłoszone na stronie 
www.aptelink.pl oraz www.city.pl. 

 
9. Ochrona danych osobowych: 

 
a. Administratorem danych osobowych związanych z udziałem w Akcji jest 

NEUCA S.A. z siedzibą w Toruniu (87-100) przy ul. Szosa Bydgoska 58. 
Z administratorem można się skontaktować poprzez numer tel. 800 804 
805 lub 566 404 405 (połączenia z telefonów komórkowych) lub 
pisemnie na adres siedziby.  

b. U administratora danych osobowych wyznaczony został inspektor 
ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email 
iod@neuca.pl lub pisemnie na adres ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 
Toruń, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”. Z inspektorem ochrony 
danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących 
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z 
przetwarzaniem danych.  

c. Dane osobowe Uczestnika związane z udziałem w Akcji (realizacją 
umowy udziału w Akcji) będą przetwarzane zgodnie z Regulaminem 
Akcji, w tym w celu (1) przeprowadzenia Akcji, (2) naliczenia punktów (3) 
obsługi reklamacji. Dane osobowe będą przewarzane w tych celach do 
zakończenia trwania Akcji, chyba że Uczestnik wcześniej zrezygnuje z 
udziału w Akcji, a następnie przez okres 6 lat (okres przedawnienia 
roszczeń). Podstawą prawną przetwarzania danych będzie art. 6 ust. 1. 
lit. b w zw. z art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
(dalej: „RODO”), a uzasadnionym interesem administratora będzie 
zachowanie dowodów do ustalenia, dochodzenia lub obrony 
ewentualnych roszczeń oraz dokumentowanie przeprowadzenia akcji 
zgodnie z przepisami.  

d.  Dane mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym na zlecenie 
administratora, m.in. dostawcom usług IT i podmiotom należącym do 
Grupy Neuca, przy czym takie podmioty przetwarzały będą dane na 
podstawie umowy z administratorem, wyłącznie w niezbędnym zakresie 
i zgodnie z poleceniami administratora.  

e. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz ich 
poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a 
także prawo do przenoszenia danych. 
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f.  W zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest 
przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, Uczestnik 
może wnieść sprzeciw z uwagi na swoją szczególną sytuację. 

g.  Uczestnikowi przysługuje prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. 
do otrzymania ich od administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie 
używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. 

h. Uczestnikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu 
nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.  

i.   Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem 
udziału w Akcji. 

 
10. W każdym momencie trwania Akcji Uczestnik ma prawo rezygnacji z udziału w 

Akcji. Aby zrezygnować z uczestnictwa w Akcji należy przesłać żądanie w 
formie pisemnej na adres Organizatora.  
 

11. Reklamacje dotyczące Akcji mogą być zgłaszane Organizatorowi przez 
Uczestników w trakcie trwania Akcji przez okres 3 miesięcy od jej zakończenia 
pod adresem wskazanym w punkcie 2. Reklamacja powinna zawierać imię i 
nazwisko Uczestnika, adres oraz dokładny opis i wskazanie przyczyny złożenia 
reklamacji. 

 
12. Akcja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 
13. Akcja obowiązuje od momentu jej ogłoszenia do 19.10.2019 roku. 

 
14. Regulamin Akcji dostępny jest na stronie 

https://mojekonkursy.aptelink.pl/galafarmaceuty2019 oraz w siedzibie 
Organizatora. 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Akcji „VII Gala Farmaceuty NEUCA” 

Ilość przyznanych punktów uzależniona od liczby stoisk producenckich, na których 

dokonane zostały zakupy Produktów Promocyjnych Gali podczas Gali 

Zakupy na stoisku producenta Ilość punktów 

Za zakupy Produktów 
Promocyjnych Gali na jednym 
stoisku producenckim                       
(z wyłączeniem stoisk: Synoptis 
Pharma oraz Sponsora 
Generalnego)  

 
Przykładowo: za zakupy 
dokonane na:  

- 3 stoiskach producenckich 
(z wyłączeniem stoisk: 
Synoptis Pharma oraz 
Sponsora Generalnego) - 3 
punkty, 

- 5 stoiskach producenckich 
(z wyłączeniem stoisk: 
Synoptis Pharma oraz 
Sponsora Generalnego) - 5 
punktów 

1 punkt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu Akcji „VII Gala Farmaceuty NEUCA” 

Mnożnik zwiększający liczbę przyznanych punktów otrzymanych za zakupy na 

poszczególnych stoiskach producenckich uzależniony od wartości zakupów Produktów 

Promocyjnych Gali zamówionych łącznie na dowolnych stoiskach producenckich  

Wartość zakupów Produktów 
Promocyjnych Gali 

Mnożnik uzyskanej liczby 
punktów  

1000-2500 zł x 2 

2501-4000 zł x 3 

4001-6000 zł x 4 

Powyżej 6000 zł x 5 

* Maksymalny mnożnik liczby punktów wynosi 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 3 do Regulaminu Akcji „VII Gala Farmaceuty NEUCA” 

Ilość przyznanych punktów uzależniona od wartości zakupów Produktów Promocyjnych 

zamówionych łącznie na stoisku Sponsora Generalnego. 

Wartość zakupów Produktów 
Promocyjnych  

Ilość punktów  

każde rozpoczęte 100 zł  
do maksymalnie 10.000 zł 

1 punkt 

Zakup produktów oznaczonych 
na Superliście Hitów 

 1 punkt za oznaczony produkt, 
niezależnie od ilości zakupionych 

sztuk* 

* Maksymalna liczba możliwych do otrzymania punktów wynosi: 500  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 4 do Regulaminu Akcji „VII Gala Farmaceuty NEUCA” 

Liczba przyznanych punktów zależna jest od wartości zamówionych dowolnych 

produktów z ceną umowną na stoisku producenckim - Synoptis Pharma.  

 

Wartość zamówionych produktów na stoisku  
producenckim SYNOPTIS PHARMA 

Liczba punktów 

1-100 zł  1 punkt 

101-200 zł 2 punkty 

201-300 zł 3 punkty 

301-400 zł 4 punkty 

każde kolejne rozpoczęte 100 zł  + dodatkowy 1 punkt* 

  

  

Zakup produktów Synoptis Pharma specjalnie 
oznaczonych na Superliście Hitów (tzw. Turbo 

Hity) 

+ 1 punkt za oznaczony 
produkt, niezależnie od 

ilości zakupionych sztuk* 

* Maksymalna liczba możliwych do otrzymania punktów wynosi: 500  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 5 do Regulaminu Akcji „VII Gala Farmaceuty NEUCA” 

Liczba przyznanych punktów w zależności od uczestnictwa klienta w programach i 

serwisach organizowanych przez spółki z Grupy NEUCA (podpisane umowy lub 

porozumienia) do dnia 15 października 2019 roku włącznie: 

Nazwa programu lub serwisu Liczba punktów 

Partner+ 10 punktów 

IPRA 6 punktów 

ZYSK+ 3 punkty 

Regionalny Program 
Marketingowy 

2 punkty 

Serwis Korzyści z nowości 1 punkt 

Serwis Dystrybucja Numeryczna 1 punkt 

Apteline.pl 3 punkty 

Ortopedio.pl 3 punkty 

Synoptis+ 3 punkty 

 

 

 

 

 

 


