Regulamin Konkursu
„Gwiazdy CEDE 2022”

§ 1 Definicje
1. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje mają przedstawione poniżej znaczenie:
1.1. Organizator - EXACTUS Ewa Mastalerz, Marek Wiktorowski sp.j. z siedzibą w Łodzi,
przy Al. Kościuszki 17, Ip. (90-418 Łódź), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 0000090731; NIP: 7250014679; REGON: 470502921;
1.2. CEDE 2022 - Środkowoeuropejska Wystawa Produktów Stomatologicznych (Central
European Dental Exhibition), odbywająca się w dniach od 22 do 24 września 2022
roku na terenie EXPO-Łódź przy Al. Politechniki 4 w Łodzi, organizowana przez
Organizatora;
1.3. Konkurs – konkurs organizowany pod nazwą „Gwiazdy CEDE 2022” na zasadach
określonych niniejszym Regulaminem;
1.4. Regulamin – niniejszy Regulamin Konkursu;
1.5. Komisja Konkursowa – zespół ekspertów składających się z przedstawicieli
środowisk naukowych i organizacji branżowych.
1.6. Uczestnik – producent lub dystrybutor Produktu, który jednocześnie jest wystawcą
lub współwystawcą CEDE 2022, zarejestrowanym na platformie internetowej,
dostępnej pod adresem www.cede.pl;
1.7. Produkt – produkt stomatologiczny, dostępny na polskim rynku stomatologicznym,
zgłoszony do Konkursu na zasadach określonych niniejszym Regulaminem, w jednej z
następujących kategorii:
1.7.1. stomatologia
- sprzęt,
- materiały,
- profilaktyka,
- IT i edukacja,
1.7.2. technika dentystyczna
- sprzęt,
- materiały,
- IT i edukacja;
1.8. Wystawca / Współwystawca – producent lub dystrybutor Produktu, będący
jednocześnie zarejestrowanym wystawcą lub współwystawcą CEDE 2022, za
pośrednictwem Panelu Wystawcy, dostępnego pod adresem www.cede.pl;
1.9. Nagroda – nagrody opisane w § 5 ust. 3 niniejszego Regulaminu.
§ 2 Postanowienia ogólne
1. Regulamin niniejszy określa zasady i warunki Konkursu organizowanego pod nazwą
„Gwiazdy CEDE 2022”.
2. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Produkty zgłoszone do konkursu winny odznaczać się szczególnymi walorami w zakresie:
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3.1.
funkcjonalności i wartości użytkowej,
3.2.
nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych,
3.3.
jakości i niezawodności działania,
3.4.
dostępności na rynku polskim,
3.5.
sieci serwisowej.
4. Produkt może być nagrodzony tylko jeden raz. Wystawca może się ubiegać o ponowne
wyróżnienie jedynie po wprowadzeniu istotnych zmian konstrukcyjno-technicznych w
danym produkcie.
5. Udział w Konkursie jest dobrowolny i odpłatny – zgodnie z warunkami podanymi w § 3
Regulaminu.
6. Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym, których wynik zależy w
szczególności od przypadku w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach
hazardowych (Dz. U. z 2020, poz. 2094 z późn. zm.).
§ 3 Warunki zgłoszenia Produktu do Konkursu
1. Zgłoszenie Produktu do Konkursu może nastąpić w dniach od 6 czerwca 2022 roku do 5
sierpnia 2022 roku.
2. Zgłoszenia Produktu może dokonać producent lub dystrybutor Produktu, który
jednocześnie jest wystawcą lub współwystawcą CEDE 2022, zarejestrowanym na
platformie internetowej, dostępnej pod adresem www.cede.pl.
3. W przypadku zgłoszenia do Konkursu tego samego Produktu przez kilka podmiotów
uprawnionych do zgłoszenia w rozumieniu ustępu 2 powyżej, o udziale w Konkursie
decyduje czas zgłoszenia, tj. Uczestnikiem Konkursu jest podmiot, który dokonał zgłoszenia
jako pierwszy.
4. Wystawca jest uprawniony do zgłoszenia po jednym Produkcie w każdej z kategorii
zdefiniowanych w § 1 ustęp 1.7. Dopuszczalne jest zgłoszenie przez Wystawcę wyłącznie
jednego Produktu w kategorii.
5. Zgłoszenie Produktu do Konkursu odbywa się za pośrednictwem formularza on-line
dostępnego w „Panelu wystawcy” na stronie internetowej www.cede.pl.
6. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia do konkursu jest:
6.1. wypełnienie formularza GK aplikacji – „Zgłoszenie produktu do konkursu Gwiazdy
CEDE 2022” zawierającej m.in. skrócony opis produktu (300 znaków w tym spacje)
oraz zdjęcie produktu (max. szer. 180 x wys. 250 px, 72 dpi) do zamieszczenia na
stronie www.cede.pl;
6.2. załączenie do zgłoszenia 8 kompletów następujących materiałów w języku polskim:
wyczerpujący opis produktu, kopia atestu/certyfikatu, zdjęcie wyrobu, dokumentacja
uzasadniająca wysokie walory wyrobu jak: opis techniczny, analizy porównawcze
krajowe i zagraniczne, opinie użytkowników, wyniki badań, itp. Przekazane materiały
będą rozesłane do członków Komisji, a jeden egzemplarz pozostanie w posiadaniu
Organizatora;
6.3. dokonanie wymaganej wpłaty na konto Organizatora Konkursu EXACTUS sp.j. w
kwocie i terminie podanych w formularzu zgłoszeniowym;
6.4. przeslanie kompletnie opracowanego zgłoszenia pocztą lub przez kuriera na adres
Organizatora Konkursu EXACTUS sp.j. w terminie do 10 sierpnia 2022. Niedostarczenie
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kompletu materiałów w tym terminie jest równoznaczne z wycofaniem
produktu/produktów z Konkursu.
7. W przypadku zgłoszenia do konkursu kilku produktów, dla każdego produktu należy
wypełnić oddzielne zgłoszenie i wnieść stosowną opłatę.
8. Wystawca może dokonywać zmian w swoim zgłoszeniu do 5 sierpnia 2022. Po tej dacie
żadne zmiany nie mogą być dokonywane.
9. Wystawca zobowiązany jest do udostępnienia Produktu, który zgłosił w Konkursie, na
swoim stoisku przez cały okres trwania wystawy CEDE 2022, a w szczególności do
zaprezentowania zgłoszonego do Konkursu Produktu, w dniu 22 września 2022 roku na
swoim stoisku w ramach CEDE 2022, oznaczenia Produktu oraz udzielenia Komisji
Konkursowej informacji niezbędnych do oceny Produktu.
10. Do Konkursu nie zostaną zakwalifikowane Produkty, jeżeli:
10.1. pozostają w toku spory przedsądowe lub sądowe o prawa do tychże Produktów;
10.2. zgłoszone Produkty nie są oryginalne;
10.3. zgłoszenie Produktu do Konkursu nie spełnia warunków określonych w § 3 ustęp 6.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia do Konkursu, jeżeli produkt
nie spełnia warunków określonych w § 1 ustęp 1.7.
12. O odmowie zakwalifikowania Produktu do Konkursu i przyczynach odmowy Wystawca
zostanie powiadomiony przez Organizatora na adres podany w panelu wystawcy na
www.cede.pl
13. W przypadku rezygnacji Wystawcy/Współwystawcy z udziału w wystawie, zgłoszone
przez niego produkty zostają automatycznie wycofane z Konkursu.
§ 4 Zasady oceniania produktów biorących udział w Konkursie
1. Ocenę produktów zgłoszonych do konkursu przeprowadza Komisja Konkursowa w
składzie:
Przewodniczący: Prof. Jerzy Sokołowski
Członkowie: Prof. Teresa Sierpińska
Prof. Natalia Lewkowicz
Prof. Monika Łukomska-Szymańska
Dr n. med. Aleksandra Palatyńska – Ulatowska
Mgr Beata Peterson
tech. dent. Paweł Jurga
2. Komisja Konkursowa przeprowadza ocenę produktów na podstawie:
2.1. otrzymanego od Organizatora „Zgłoszenia produktu do Konkursu Gwiazdy CEDE 2022”
wraz z jego opisem,
2.2. oględzin produktu i ewentualnym uzyskaniu dodatkowych informacji niezbędnych do
jego oceny.
3. Produkty zgłoszone do konkursu powinny być udostępnione do oceny finalnej w pierwszym
dniu Wystawy.
4. Zgłoszony produkt nie będzie oceniany przez Komisję Konkursową, jeżeli wniosek nie
będzie zgodny z niniejszym Regulaminem, a w szczególności jeśli załączone materiały nie
pozwolą na dokonanie oceny produktu.
5. Obrady Komisji oraz głosowanie są tajne.
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6. Decyzje Komisji są ostateczne.
7. Regulamin głosowania Komisji Konkursowej w Konkursie Gwiazdy CEDE 2022 dostępny
jako Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
§ 5 Ogłoszenie wyników Konkursu oraz Nagrody
1. Ogłoszenie wyników Konkursu oraz wydanie Nagród odbędzie się w trakcie CEDE 2022 w
dniu 22 września 2022 roku podczas uroczystości wieczornej.
2. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane również na stronie internetowej Organizatora
www.cede.pl oraz na portalach społecznościowych poświęconych CEDE 2022 do dnia 30
września 2022.
3. Nagrodami w Konkursie są:
3.1. pamiątkowe statuetki;
3.2. dyplomy uznania;
3.3. prezentacja zwycięskich Produktów w dniach 23 i 24 września 2022 roku na ekranach
w trakcie trwania wystawy CEDE 2022.
4. Nagrody w Konkursie funduje Organizator.
5. Produkty wyróżnione w Konkursie Gwiazdy CEDE 2022 mogą być promowane i
reklamowane z wykorzystaniem uzyskanego wyróżnienia oraz znaku CEDE ® 2022.
§ 6 Odpowiedzialność
1. Organizator ponosi odpowiedzialność wyłącznie za organizację i prawidłowy przebieg
Konkursu z wyłączeniem okoliczności leżących wyłącznie po stronie Uczestnika lub
mających źródło w przyczynach zewnętrznych, których nie można było przewidzieć (siła
wyższa), jak również okoliczności niezależnych od Organizatora, pomimo działania z
najwyższą starannością.
2. Wystawca zgłaszający Produkt do Konkursu oświadcza, iż przysługują mu prawa do
Produktu, w tym w szczególności w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 666) jak również istniejące prawa
własności intelektualnej w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności
przemysłowej (Dz.U. z 2013 r., poz.1410), Produkt nie jest obciążony prawami osób trzecich
ani nie posiada innych wad prawnych.
3. Dokonując zgłoszenia produktu Wystawca oświadcza, że jest uprawniony do korzystania z
materiałów, o których mowa w § 3 ustęp 6 oraz że nie narusza praw osób trzecich.
4. Wystawca zgłaszający Produkt do Konkursu zobowiązany jest do zaspokojenia wszelkich
roszczeń osób trzecich zgłoszonych w związku z korzystaniem z materiałów, o których
mowa w § 3 ustęp 6 przez Organizatora, a w przypadku zaspokojenia tych roszczeń przez
Organizatora, do zwrotu wszelkich wydatków poniesionych na ich zaspokojenie, jak
również kosztów wynikających z konieczności podjęcia obrony przed takimi roszczeniami,
z uwzględnieniem kosztów postępowania sądowego i pomocy prawnej.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do rozpowszechniania bez ograniczeń terytorialnych
i czasowych wszelkich utworów tekstowych, zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów
i materiałów dźwiękowych, o których mowa w § 3 ustęp 6 również na potrzeby promocyjne
związane z działalnością Organizatora.
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6. Zezwolenie, o którym mowa w § 6 ustęp 5 odnosi się do wszystkich znanych pól
eksploatacji, w szczególności do:
6.1. utrwalania i/lub zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w tym m.in. drukiem, na
kliszy fotograficznej, cyfrowo;
6.2. publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworów
lub przedmiotów praw pokrewnych w miejscu i czasie przez siebie wybranym (w tym
udostępnianie w sieci Internet np. w ramach dowolnych stron internetowych oraz
jakichkolwiek serwisów odpłatnych lub nieodpłatnych), a także w ramach dowolnych
usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń;
6.3. wprowadzania do obrotu;
6.4. publicznego wykonania i/lub publicznego odtwarzania;
6.5. wystawiania i/lub wyświetlania;
6.6. wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub
multimedialnej;
6.7. najmu i/lub użyczenia;
6.8. nadawania za pomocą wizji i/lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez
stację naziemną i/lub za pośrednictwem satelity;
6.9. wprowadzania do sieci telekomunikacyjnych;
6.10. publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy miał dostęp w czasie i miejscu
przez siebie wybranym (m.in. udostępniania w Internecie oraz w ramach dowolnych
usług telekomunikacyjnych).
7. Zezwolenie, o którym mowa w § 6 ustęp 5, obejmuje również zgodę na wykonywanie przez
Organizatora praw zależnych i nie jest ograniczone ani czasowo, ani terytorialnie – odnosi
się zarówno do terytorium Polski, jak i do innych krajów.
8. Zezwolenie, o którym mowa w § 6 ustęp 5, jest nieodpłatne.
§ 7 Postępowanie reklamacyjne
1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być zgłaszane od dnia ogłoszenia wyników Konkursu
w dniu 22 września 2022 do 30 września 2022.
2. Reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora Konkursu, na
adres: cede@cede.pl.
3. Reklamacja powinna zawierać:
3.1. wskazanie imienia i nazwiska lub dokładnej nazwy Uczestnika;
3.2. dokładny adres Uczestnika;
3.3. określenie przyczyny reklamacji;
3.4. podpis Uczestnika bądź osoby uprawnionej do reprezentacji Uczestnika.
4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 7 dni od daty ich
otrzymania.
5. Uczestnik, który złoży reklamację, zostanie powiadomiony przez Organizatora o jej
rozpatrzeniu e-mailem najpóźniej w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez
Organizatora.
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§ 8 Ochrona Danych Osobowych, Polityka prywatności Serwisu oraz Polityka Cookies
Niniejsza Polityka Prywatności oraz Polityka Cookies wraz z Informacjami dotyczącymi danych
osobowych (dostępnymi tutaj: https://www.cede.pl/r/polityka-prywatnosci/) określają zasady
przetwarzania i ochrony danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu należącego do
Exactus Sp.j.
1. Informacje ogólne.
Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy przetwarzania i ochrony danych osobowych przez
Exactus Sp.j. z siedzibą przy Al. Kościuszki 17, 90-418 Łódź, wpisaną do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla ŁodziŚródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000090731, NIP: 7250014679, REGON: 470502921, w związku z korzystaniem ze stron
internetowych należących do Exactus Sp.j. („Serwisy”) oraz aplikacji na urządzenia mobilne:
CEDE („Aplikacje”), oraz korzystaniem z produktów lub usług Exactus Sp.j. udostępnianych
przez Serwisy oraz Aplikacje. Niniejsza Polityka Prywatności może ulegać zmianom, o których
Exactus Sp.j. będzie informować w Serwisach oraz Aplikacjach. Aktualna treść Polityki
Prywatności jest każdorazowo dostępna w Serwisach należących do Exactus Sp.j.
Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w
następujący sposób:
Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").
Poprzez gromadzenie logów serwera.
2. Przetwarzanie danych przez Exactus Sp.j.
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem z Serwisów lub
Aplikacji jest Exactus Sp.j. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych
w związku z korzystaniem z Serwisów lub Aplikacji należy kierować bezpośrednio do Exactus
Sp.j. na adres Al. Kościuszki 17, 90-418 Łódź z dopiskiem „Ochrona danych osobowych” lub na
adres info@exactus.pl z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”.
Dane osobowe przetwarzane przez Exactus Sp.j. w związku z korzystaniem z Serwisów lub
Aplikacji mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorców: partnerzy handlowi (np.
wystawcy, sponsorzy), firmy windykacyjne, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy
archiwizujące dokumenty, firmy zajmujące się badaniami opinii klientów, partnerzy świadczący
usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów
internetowych),
3. Rodzaje danych przetwarzanych przez Exactus Sp.j.
1. Logi systemowe
W trakcie korzystania z Serwisów lub Aplikacji Exactus Sp.j. automatycznie gromadzi informacje
dotyczące interakcji z poszczególnymi usługami dostępnymi za pomocą Serwisów lub Aplikacji,
w tym logi systemowe zawierające:
datę, czas wizyty oraz IP urządzenia, z którego nastąpiło połączenie,
nazwę domeny,
typ przeglądarki,
typ systemu operacyjnego,
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informacje na temat statystyki oglądalności danej strony internetowej, przeglądanych treści
oraz ruchu na poszczególnych stronach.
2. Dane osobowe
Korzystanie z niektórych usług dostępnych w ramach Serwisów lub Aplikacji może zostać
poprzedzone procesem rejestracji i wiązać się z koniecznością podania danych osobowych
niezbędnych dla prawidłowego skorzystania z danej usługi za pośrednictwem formularza
rejestracyjnego. W takim przypadku niepodanie w ramach danej rejestracji wymaganych danych
osobowych może ograniczyć lub uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności
Serwisów lub Aplikacji.
Korzystanie z płatnych usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu wiąże się z koniecznością
podania danych osobowych w celu umożliwienia Exactus Sp.j. poprawnej realizacji zamówienia.
Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego
formularza.
Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym
niektóre usługi – w szczególności dotyczy to serwisów obsługujących płatności lub też innych
podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.
Dane dotyczące transakcji internetowych np. typ karty kredytowej, numer karty kredytowej,
data ważności, numer CVV, są wprowadzane na bezpiecznej stronie szyfrowanej.
4. Cel przetwarzania danych przez Exactus Sp.j.
Dane zbierane automatycznie w trakcie korzystania z Serwisów lub Aplikacji (opisanych w pkt 3
lit.1 powyżej) mają charakter danych anonimowych i przetwarzane są w celach statystycznych i
pomiarowych w celu ulepszania Serwisów, Aplikacji oraz usług w nich oferowanych. Dane te
mogą być wykorzystywane do tworzenia anonimowych, zbiorczych zestawień statystycznych
dotyczących, np.: liczby osób korzystających z Serwisów lub Aplikacji. Informacje te jednak nie
pozwalają na identyfikację poszczególnych użytkowników i nie stanowią danych osobowych, a
nadanie im charakteru danych osobowych, np. poprzez połączenie z danymi osobowymi
dostarczonymi Exactus Sp.j. w związku z korzystaniem z Serwisów lub Aplikacji odbywa się
jedynie po zaakceptowaniu odpowiedniego regulaminu oraz wyrażeniu odpowiedniej zgody
przed skorzystaniem z Serwisów lub Aplikacji. Dane osobowe przetwarzane w związku z
korzystaniem z Serwisów, Aplikacji oraz usług dostępnych za pośrednictwem Serwisów lub
Aplikacji przetwarzane są zgodnie z celem, w jakim zostały zebrane zgodnie z postanowieniami
regulaminu lub szczegółowymi warunkami świadczenia danej usługi oraz po wyrażeniu
odpowiednich zgód.
Dane osobowe dotyczące użytkownika Serwisu lub Aplikacji zebrane na podstawie uprzedniej
zgody na otrzymywanie korespondencji marketingowej, promocyjnej i/lub informacji
handlowych drogą elektroniczną od Exactus Sp.j. mogą być wykorzystywane do prowadzenia
działań marketingowych lub promocyjnych Exactus Sp.j. lub podmiotów współpracujących z
Exactus Sp.j.
5. Gromadzenie i przetwarzanie danych klientów Exactus Sp.j.
Exactus Sp.j. na podstawie uprzedniej zgody klienta będzie przetwarzać jego dane podczas
korzystania z usług świadczonych przez Exactus Sp.j. w zależności od statusu klienta:
Zwiedzający: Imię i nazwisko, tytuł naukowy, zawód, specjalizacja, dane kontaktowe, historia
wizyt
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Gość: Imię i nazwisko, tytuł naukowy, zawód, specjalizacja, dane kontaktowe, historia wizyt
Uczestnik Kongresu, konferencji: Imię i nazwisko, tytuł naukowy, zawód, specjalizacja, dane
kontaktowe, dane do faktury, historia wizyt
Uczestnik konkursu: Imię i nazwisko, tytuł naukowy, zawód, specjalizacja, dane kontaktowe,
historia wizyt
Wykładowca: Imię i nazwisko, tytuł naukowy, zawód, specjalizacja, dane kontaktowe, dane do
umowy, zdjęcie, cv, afiliacja, historia wizyt
Personel: Imię i nazwisko, dane kontaktowe, dane do umowy
Wystawca: Nazwa firmy, profil działalności, dane kontaktowe, dane osoby do kontaktu, dane do
faktury, historia zamówień
Firma zabudowująca: Nazwa firmy, dane kontaktowe, dane osoby do kontaktu, dane do faktury,
historia zamówień
Przedstawiciel prasy: Imię i nazwisko, dane kontaktowe, stanowisko, wydawnictwo, historia
wizyt
Dane osobowe są przetwarzane w szczególności:
1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO* w celu:
1.1. podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub
wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (dane niezbędne do
zawarcia umowy są wskazane na formularzu umowy)
1.2. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
2. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Exactus Sp.j. [tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
f) RODO] w celu:
2.1. marketingu produktów lub usług własnych, w tym spersonalizowanych na podstawie
profilu klienta
2.2. organizowania i przeprowadzania konkursów oraz innych akcji marketingowych
2.3. dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń
3. na podstawie odrębnej zgody [tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO] w celu:
3.1. przekazywania klientowi informacji o proponowanych zmianach Umowy, w tym
Regulaminu i Cennika, o zmianie nazwy (firmy), adresu lub siedziby, potwierdzenia
przyjęcia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi na wskazany adres poczty
elektronicznej (e-mail)
3.2. marketingu bezpośredniego produktów lub usług własnych Exactus Sp.j.
3.3. marketingu bezpośredniego produktów lub usług podmiotów współpracujących z
Exactus Sp.j., przy czym dane osobowe klienta nie będą udostępniane podmiotom
trzecim, a informacja będzie przekazywana przez Exactus Sp.j.
Marketing bezpośredni, o którym mowa w pkt 3.2 i 3.3 powyżej może być realizowany
przez Exactus Sp.j. za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. e-mail) lub pocztą.
6. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:
dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia
obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania
umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji) zabezpieczenia lub dochodzenia
ewentualnych roszczeń przysługujących Exactus Sp.j. wypełnienia obowiązku prawnego
Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych);
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dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych Exactus
Sp.j. na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia
sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą; dane osobowe przetwarzane na podstawie
odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.
7. Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:
1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania
potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego
przetwarzania
2. prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są
nieprawidłowe lub niekompletne
3. prawo żądania od Administratora usunięcia danych
4. prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych
5. prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych
Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi;<
6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego
interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego
7. prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego
państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego
pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego
naruszenia RODO
8. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem)
9. prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, wyrażenia własnego
stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu
danych.
Prawa wymienione w pkt 1.-6. i pkt 8.-9. powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt z
Exactus Sp.j.
- na adres korespondencyjny: Exactus Sp.j., Al. Kościuszki 17 Ip., 90-418 Łódź,
- na adres e-mail: info@exactus.pl
z dopiskiem: „Ochrona danych osobowych”.
8. Bezpieczeństwo
Exactus Sp.j. podejmuje wszelkie uzasadnione działania mające na celu ochronę danych
osobowych użytkowników Serwisów i Aplikacji, m.in. poprzez stosowanie odpowiednich
procedur służących ograniczeniu do minimum ryzyka nieuprawnionego dostępu do danych
użytkowników.
Informacje przekazywane przez użytkowników Serwisów i Aplikacji przetwarzane i
przechowywane są z zastosowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa zgodnych z
wymogami stawianymi przez obowiązujące przepisy prawa.
W celu zapewnienia większego bezpieczeństwa danych osobowych rekomendujemy, aby
wszelkie hasła do kont przechowywać w bezpiecznym miejscu i nie ujawniać ich osobom
trzecim. Jeśli hasło zostanie wykorzystane w nieuprawniony sposób lub dojdzie do innego
zagrożenia bezpieczeństwa, należy natychmiast powiadomić Exactus Sp.j. o takiej sytuacji.
9. Informacja o plikach cookies
Serwis korzysta z plików cookies.
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Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe,
które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do
korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony
internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz
unikalny numer.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz
uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają
ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na
każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach
reklamowych, w szczególności sieci Google.
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session
cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które
przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia
strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki
cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w
parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj
domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.
Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka
internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie
plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja
przeglądarki internetowej.
Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na
stronach internetowych Serwisu.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane
mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz
partnerów.
Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z
plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do
wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym
celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na
danej stronie.
W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google
użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy
narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
10. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?
1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki.
Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów
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uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w
skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.
2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/
system i postępuj zgodnie z instrukcjami:
 Internet Explorer
 Chrome
 Safari
 Firefox
 Opera
 Android
 Safari (iOS)
 Windows Phone
 Blackberry
§ 9 Postanowienia końcowe
1. Treść niniejszego Regulaminu udostępniona została w siedzibie Organizatora przy
Al. Kościuszki 17 Ip. w Łodzi. Treść Regulaminu może zostać również nieodpłatnie
utrwalona przez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze
strony internetowej Organizatora, dostępnej pod adresem: www.cede.pl.
2. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, o czym
Organizator powiadomi Uczestników na co najmniej 14 dni przed wejściem w życie zmian.
W przypadku, gdy Uczestnik nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest
zawiadomić o tym fakcie Organizatora przed wejściem Regulaminu w życie. Brak
akceptacji nowej wersji Regulaminu oznacza konieczność wyrejestrowania Uczestnika
z bazy Uczestników. Niepowiadomienie Organizatora przez Uczestnika przed wejściem
w życie Regulaminu o braku jego akceptacji, uważa się za zaakceptowanie zmian
Regulaminu.
3. O każdej zmianie Regulaminu Organizator poinformuje na stronie internetowej, dostępnej
pod adresem: www.cede.pl. oraz przesyłając wiadomość elektroniczną na podany przez
Uczestnika adres poczty elektronicznej.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie znajdą
odpowiednie przepisy prawa polskiego.
5. W przypadku sporu związanego z Konkursem strony w pierwszej kolejności będą starały
się rozwiązać go polubownie, jeżeli okaże się to niemożliwe, strony poddadzą spór pod
rozstrzygnięcie właściwemu sądowi powszechnemu.
6. Regulamin wchodzi w życie w dniu 5 czerwca 2022 roku.
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