
Regulamin Konkursu 
„Zadbaj o zdrowie i wygraj”

Twoje życie jest ważne

I. Definicje 

Nationale- Nederlanden TUNŻ: Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., z siedzibą 
w Warszawie (00-342), ul. Topiel 12, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy  
dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 25443, NIP: 527-10-02-574,  
kapitał zakładowy: 41.000.000 zł, kapitał wpłacony: 41.000.000 zł. 

Nationale-Nederlanden UF: Nationale-Nederlanden Usługi Finansowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-342),  
ul. Topiel 12, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,  
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000749838, NIP: 526-24-59-239,  
kapitał zakładowy: 10.120.000 zł wpłacony w całości

AWP P&C: AWP P&C S.A. Oddział w Polsce, ul. Domaniewska 50B, 02-672 Warszawa, KRS 0000189340,  
NIP: 107-00-00-164, podmiot będący właścicielem Portalu www.nn.jedzdlazdrowia.pl. 

Formularz: dedykowany do Konkursu formularz zamieszczony na stronie www.nn.pl/zadbaj-o-zdrowie-i-wygraj.pl, 
służący do wykonania Zadania Konkursowego i wpisania danych Uczestnika Konkursu.

Konkurs: konkurs pod nazwą „Zadbaj o zdrowie i wygraj” organizowany przez Nationale- Nederlanden TUNŻ prowadzony 
na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

Komisja Konkursowa – grupa 3 osób, wskazanych przez Organizatora Konkursu do rozstrzygania spraw związanych 
z Konkursem.

Login: 6 znakowy kod dostępu, udostępniony Uczestnikowi Konkursu przez Organizatora Konkursu, umożliwiający 
rejestrację do Portalu przy wykorzystaniu formularza rejestracyjnego umieszczonego na stronie www.nn.jedzdlazdrowia.pl. 

Nagroda dodatkowa: dostęp do Portalu.

Nagroda główna: urządzenie do samobadania piersi firmy BRASTER S.A. Szeligi, ul. Cichy Ogród 7, 05-850 Ożarów 
Mazowiecki, NIP: 521-349-66-48, REGON: 141530941, KRS: 0000405201, wraz z opłaconym abonamentem na 24 
miesiące, przekazywane Uczestnikowi Konkursu zgodnie z zasadami opisanymi w treści Regulaminu 

Organizator Konkursu: Nationale-Nederlanden TUNŻ

Portal: portal internetowy dostępny pod adresem www.nn.jedzdlazdrowia.pl, którego właścicielem jest AWP P&C S.A. 
Oddział w Polsce, ul. Domaniewska 50B, 02-672 Warszawa, KRS 0000189340, NIP 107-00-00-164. Zasady korzystania 
opisuje regulamin serwisu dostępny na stronie www.nn.jedzdlazdrowia.pl. 
 
RODO: rozporządzenie 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) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).



Uczestnik Konkursu: osoba fizyczna, spełniająca warunki określone niniejszym Regulaminem. 

Zadanie Konkursowe: Hasło motywujące do regularnej profilaktyki raka piersi, polegającej na samobadaniu piersi.

Zwycięzca Konkursu: Uczestnik Konkursu, autor jednego z 20 najciekawszych haseł, będących odpowiedzią na Zadanie 
Konkursowe, wybranych przez Komisję Konkursową.

II. Postanowienia ogólne 

1.  Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie prowadzonym pod nazwą „Zadbaj o zdrowie 
i wygraj” (zwany dalej „Regulaminem”). 

2.  Celem Konkursu jest promocja marki spółek z grupy Nationale-Nederlanden. 
3.  Liczba nagród w Konkursie jest ograniczona:

a) liczba Nagród głównych wynosi 20 sztuk;
b)  o udostępnieniu Nagrody dodatkowej decyduje kolejność zgłoszeń.

4.  Konkurs trwa od dnia 9.10.2018 r. od godziny 9:00 do dnia 31.10.2018 r. do godziny 23:59 i obejmuje:
a)  okres zgłaszania Zadań Konkursowych od dnia 9.10.2018 r. od godziny 9:00 do dnia 21.10.2018 r. do godziny 23:59 

oraz 
b)  czas na wytypowanie zwycięzców od 22.10.2018 r. do 31.10.2018 r. 

5.  Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

III. Zasady uczestnictwa w Konkursie 

1.  W Konkursie mogą wziąć udział osoby, które otrzymały od Nationale-Nederlanden UF działającej na zlecenie 
Organizatora Konkursu wiadomość e-mail z zaproszeniem do wzięcia udziału w Konkursie. 

2. Zaproszenie zostanie wysłane do osób, które spełniają łącznie następujące warunki: 
a)  mają zawartą aktywną umowę ubezpieczenia na życie z Nationale-Nederlanden TUNŻ według stanu na dzień 

3.10.3018r, tj. umowę ubezpieczenia na życie która nie wygasła, nie została rozwiązana na dzień 3.10.2018 r.; 
b)  udzieliły zgody Nationale-Nederlanden UF na przekazywanie informacji o charakterze marketingowym za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej, która nie została odwołana na dzień 3.10.2018r. 
3.  Aby wziąć udział w Konkursie należy poprawnie wypełnić Formularz, udzielić wymaganych w Formularzu zgód oraz 

wykonać Zadanie Konkursowe.
4.  Zadanie Konkursowe polega na wymyśleniu i przesłaniu poprzez Formularz, do Organizatora Konkursu, w terminie 

wskazanym w pkt II 4 a hasła motywującego innych do regularnej profilaktyki  raka piersi polegającej na 
samobadaniu piersi.

5.  W odpowiedzi na Zadanie Konkursowe każdy Uczestnik Konkursu może zgłosić jedno hasło. 
6.  Uczestnik Konkursu może otrzymać maksymalnie jedną Nagrodę główną lub jedną Nagrodę dodatkową.

IV. Komisja Konkursowa 

1.  W celu zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości 
zgłoszeń do Konkursu oraz dokonania wyboru Zwycięzców Konkursu, jak również rozpatrzenia reklamacji 
zgłaszanych przez Uczestników Konkursu, Organizator powoła Komisję Konkursową. 

2.  W skład Komisji Konkursowej wchodzą 3 osoby wskazane przez Organizatora Konkursu. Komisja podejmuje decyzje 
zwykłą większością głosów, a z jej posiedzeń spisywany jest protokół. 

3.  Komisja Konkursowa wybierze maksymalnie 20 autorów najciekawszych haseł oraz zdecyduje o przyznaniu Nagród 
głównych zgodnie z zapisami Regulaminu. 

4.  Komisja Konkursowa przyznana pozostałym 1000 Uczestnikom Konkursu, które jako pierwsze wypełnią Formularz, 
Nagrodę dodatkową.

V. Zwycięzcy Konkursu 

1.  Zwycięskie odpowiedzi na Zadanie Konkursowe zostaną wyłonione przez Komisję Konkursową w terminie do 7 dni 
roboczych od zakończenia okresu zgłoszeń do Konkursu. Zgłoszenia Konkursowe będą oceniane z uwzględnieniem 
kryterium kreatywności, oryginalności odpowiedzi i spełniania warunków Zadania Konkursowego. 

2.  Zwycięzcami Konkursu będzie maksymalnie 20 Uczestników Konkursu z najciekawszymi w ocenie Komisji 
Konkursowej odpowiedziami na Zadanie Konkursowe.

3.  Komisja Konkursowa przyzna po jednej Nagrodzie dodatkowej 1000 Uczestnikom Konkursu, które jako pierwsze 
wypełnią Formularz.

4.  Decyzje Komisji Konkursowej informujące o wyborze Zwycięzców Konkursu zostaną podane Uczestnikom Konkursu 
w wiadomości e-mail najpóźniej do dnia 31.10.2018r.  do godz. 23:59.



5.  Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagród, w przypadku, gdy Uczestnik Konkursu wpisze 
błędne dane Formularzu (w szczególności poda błędny numer polisy lub imię lub nazwisko).

VI. Nagrody i zasady ich przyznawania 

1. Nagroda główna
a)  Każda Nagroda główna  jest identyczna, a jej wartość to 846,45 PLN. 
b)  Wartość Nagrody głównej otrzymanej przez Zwycięzcę Konkursu podlega opodatkowaniu 10% zryczałtowanym 

podatkiem dochodowym. Do każdej z Nagród Nationale-Nederlanden TUNŻ przyzna dodatkowe świadczenie 
pieniężne w wysokości 11,11% wartości Nagrody, które zostanie przeznaczone na zapłatę podatku związanego 
z otrzymaniem Nagrody przez Zwycięzcę Konkursu. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości płatnikiem podatku, 
o którym mowa w zdaniu pierwszym, jest Nationale- Nederlanden TUNŻ. 

c)  Zwycięzca Konkursu nie ma prawa zastrzegania szczególnych cech Nagrody głównej. Nagroda główna nie może 
być wymieniona na ekwiwalent pieniężny ani na inną nagrodę. Nie jest również możliwe odstąpienie prawa do 
Nagrody głównej na rzecz osób trzecich. 

d)  Nationale-Nederlanden TUNŻ nie ponosi odpowiedzialności za jakość urządzenia, jakość wykonywanych nim 
badań ani za ich przydatność dla Zwycięzcy Konkursu. 

2. Nagroda dodatkowa
a)   Każda Nagroda dodatkowa jest identyczna.
b)  W ramach Nagrody dodatkowej Organizator Konkursu udostępnia Uczestnikowi Konkursu Login umożliwiający 

dostęp do Portalu.
c)  Aby skorzystać z dostępu do Portalu należy zarejestrować się na stronie www.nn.jedzdlazdrowia.pl, używając do 

tego Loginu.
d)  Liczba Loginów dostępnych dla Uczestników Konkursu jest ograniczona i wynosi 1000 sztuk. O udostępnieniu 

Loginu Uczestnikowi Konkursu decyduje kolejność zgłoszeń. 
e)   Login umożliwia dostęp do Portalu przez 365 dni liczonych od pierwszego logowania do Portalu.
f)   Pierwsze logowanie powinno nastąpić nie później niż 31.03.2019r. Po tej dacie możliwość zalogowania się do 

Portalu wygasa.
g)  Nationale-Nederlanden TUNŻ nie ponosi odpowiedzialności za jakość materiałów dostępnych na Portalu ani za 

ich przydatność dla Uczestnika Konkursu. 
h)  Organizator Konkursu poinformuje Uczestników Konkursu o przyznaniu Nagrody dodatkowej poprzez wysłanie do 

dnia 31.10.2018 r. do godz. 23:59 wiadomości na adres e-mail posiadany przez Organizatora Konkursu w związku 
z zawartą umową ubezpieczenia na życie z Nationale-Nederlanden TUNŻ.

VII Wydawanie Nagród w Konkursie

1. Nagroda główna
a) Organizator poinformuje Zwycięzców Konkursu o przyznaniu Nagrody głównej poprzez wysłanie do dnia 

31.10.2018 r. do godz. 23:59 wiadomości na adres e-mail Zwycięzcy Konkursu posiadany przez Organizatora 
Konkursu w związku z zawartą umową ubezpieczenia na życie z Nationale-Nederlanden TUNŻ.

b) Nagroda główna zostanie wysłana na adres korespondencyjny Zwycięzcy Konkursu aktualnie posiadany przez 
Organizatora Konkursu w związku z zawartą umową ubezpieczenia na życie z Nationale-Nederlanden TUNŻ 
w ciągu 5 dni roboczych od dnia rozstrzygnięcia Konkursu. Aby zaktualizować adres korespondencyjny należy 
skontaktować się z Nationale-Nederlanden TUNŻ:
(i) telefonicznie pod numerem 801 20 30 40;
(ii) poprzez n-serwis na stonie https://www.nserwis.nn.pl, w sekcji Moje Dane;
(iii) listownie na adres Nationale –Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., ul. Topiel 12,  

00-342 Warszawa
c) Przesyłka będzie zawierać urządzenie Braster oraz kod uprawniający do aktywacji usługi na stronie www.braster.eu. 
d)  Aby skorzystać z Nagrody głównej, należy postępować zgodnie z instrukcją producenta umieszczoną w pudełku 

urządze nia Braster. 
e)   Nationale-Nederlanden TUNŻ nie ponosi odpowiedzialności, jeśli brak możliwości przekazania Nagrody głównej 

wyniknął z przyczyn niezależnych od Organizatora Konkursu (zdarzenie losowe, tzw. siła wyższa, brak możliwości 
skontaktowania się ze Zwycięzcą Konkursu).

2.  Nagroda dodatkowa
a)  Organizator poinformuje Uczestników Konkursu o przyznaniu Nagrody dodatkowej poprzez wysłanie do dnia 

31.10.2018 r. do godz. 23:59 wiadomości na adres e-mail Uczestnika Konkursu posiadany przez Organizatora 
Konkursu w związku z zawartą umową ubezpieczenia na życie z Nationale-Nederlanden TUNŻ.



b) Organizator Konkursu wyśle Uczestnikowi Konkursu Login w terminie do 5 dni roboczych od daty rozstrzygnięcia 
Konkursu . Login zostanie wysłany na adres e-mail, na który zostało wysłane zaproszenie do wzięcia udziału 
w Konkursie. 

c) Nationale-Nederlanden TUNŻ nie ponosi odpowiedzialności, jeśli brak możliwości przekazania Nagrody 
dodatkowej wyniknął z przyczyn niezależnych od Organizatora Konkursu (zdarzenie losowe, tzw. siła wyższa, 
brak możliwości skontaktowania się z Uczestnikiem Konkursu).

VIII. Prawa autorskie do hasła 

1.  W Konkursie mogą uczestniczyć jedynie propozycje haseł będące wynikiem indywidualnej pracy twórczej każdego 
z Uczestników Konkursu. 

2. Uczestnicy Konkursu ponoszą wszelką odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, w szczególności praw 
autorskich majątkowych i/lub osobistych w związku z przekazaniem hasła Organizatorowi Konkursu. 

3.  Organizator z chwilą przekazania Zwycięzcy Konkursu Nagrody głównej lub Nagrody dodatkowej nabywa autorskie 
prawa majątkowe do nagrodzonego hasła. 

4.  Nabycie autorskich praw majątkowych obejmuje wszystkie pola eksploatacji wymienione w art. 50 ustawy o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., a w szczególności: 
a)  utrwalenie i zwielokrotnienie dowolną techniką, w szczególności drukiem, 
b)  wprowadzenie do obrotu, 
c)  wprowadzenie do pamięci komputera, wykonywanie kopii i przetwarzanie w jego pamięci, 
d)  wprowadzenie do sieci Internet, 
e)  trwałe i czasowe zwielokrotnienie w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, 
f)  publiczne rozpowszechnianie, 
g)  wykorzystanie dla celów reklamy, promocji, oznaczenia lub identyfikacji Organizatora Konkursu, 
h)  wykonywanie praw zależnych, o ile wymaga tego sposób eksploatacji. 

5.  Uczestnikom Konkursu nie przysługują żadne dalsze wynagrodzenia z tytułu korzystania przez Organizatora 
Konkursu z nagrodzonego hasła na każdym odrębnym polu eksploatacji niewymienionym w pkt 4. (Nagroda, którą 
otrzyma Zwycięzca Konkursu, wyczerpuje jego roszczenia finansowe z tytułu przekazania praw do hasła). 

6.  Uczestnik Konkursu, przyjmując Nagrodę główną lub Nagrodę dodatkową upoważnia tym samym Organizatora 
Konkursu do wykonywania w jego imieniu przysługujących mu autorskich praw osobistych. Upoważnienie to 
będzie uprawniać Organizatora Konkursu do modyfikacji nagrodzonego hasła w zakresie wykorzystania hasła 
zgodnie z przeznaczeniem bez konieczności uzyskiwania odrębnej zgody Uczestnika Konkursu, do korzystania 
z nagrodzonego hasła bez konieczności wskazywania Uczestnika Konkursu jako jego autora oraz do decydowania 
o pierwszym publicznym udostępnieniu hasła. 

IX. Reklamacje
 
1.  Wszelkie reklamacje związane z Konkursem Uczestnik Konkursu zobowiązany jest zgłaszać do Organizatora 

Konkursu: 
a)  w formie pisemnej – osobiście, w punkcie obsługi klienta zlokalizowanym w siedzibie Nationale-Nederlanden 

TUNŻ, lub przesyłką pocztową przesłaną na adres siedziby Nationale-Nederlanden TUNŻ  
(ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa), 

b)  ustnie – telefonicznie (pod numerem telefonu 801 20 30 40 lub 22 522 71 24) albo osobiście podczas wizyty 
Klienta w punkcie obsługi klienta zlokalizowanym w siedzibie Nationale-Nederlanden TUNŻ, 

c)  w formie elektronicznej poprzez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie internetowej www.nn.pl. 
2.  Nationale-Nederlanden TUNŻ udziela odpowiedzi na reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od jej 

otrzymania. 
3.  W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi 

w terminie określonym powyżej, poinformujemy osobę zgłaszającą reklamację o przyczynie opóźnienia, wskażemy 
okoliczności potrzebne do rozpatrzenia reklamacji i określimy przewidywany termin jej rozpatrzenia i udzielenia 
odpowiedzi. Termin ten nie może przekroczyć 60 dni, licząc od dnia otrzymania reklamacji. 

4.  Odpowiedź na reklamację udzielana jest w postaci papierowej lub w postaci innego trwałego nośnika informacji 
i przekazywana przesyłką pocztową wysłaną na aktualny adres korespondencyjny osoby zgłaszającej reklamację. 

5.  Odpowiedź na reklamację może zostać udzielona pocztą elektroniczną na wniosek osoby zgłaszającej reklamację. 
Odpowiedź jest przesyłana na jej aktualny adres zarejestrowany w bazie danych Nationale-Nederlanden TUNŻ albo 
na adres wskazany w reklamacji. 

6.  Reklamacje dotyczące urządzenia Braster, jak również związane z jego użytkowaniem oraz badaniami, należy 
zgłaszać do producenta, tj. Braster S.A.

7.  Reklamacje dotyczące korzystania z Portalu należy zgłaszać do właściciela Portalu, tj. AWP P&C S.A. Oddział 
w Polsce, ul. Domaniewska 50B, 02-672 Warszawa na adres e-mail: reklamacje@mondial-assistance.pl. 



X. Dane osobowe 

1.  Administratorem danych osobowych Uczestnika Konkursu oraz Zwycięzcy Konkursu jest Nationale-Nederlanden 
TUNŻ. 

2.  W celu uzyskania informacji na temat przetwarzania danych osobowych należy skontaktować się z administratorem 
danych poprzez adres e-mail administrator@nn.pl. U administratora danych osobowych wyznaczony jest inspektor 
ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail iod@nn.pl. Z inspektorem ochrony danych można 
się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 
związanych z przetwarzaniem danych.

3.  Podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestnika Konkursu zawartych w Formularzu, tj. imienia, nazwiska 
i numeru polisy jest zgoda. Podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestnika Konkursu w zakresie adresu 
e-mail oraz Zwycięzcy Konkursu w zakresie adresu e-mail i adresu korespondencyjnego jest art. 6 ust. 1 lit. f)  RODO, 
tj. niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem 
administratora jest wydanie Nagrody głównej lub Nagrody dodatkowej, zgodnie z Regulaminem.

4. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia Konkursu, w tym w celu wydania Nagrody 
głównej lub Nagrody dodatkowej, zgodnie z Regulaminem.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania Konkursu, jak również przez okres przedawnienia 
ewentualnych roszczeń związanych z udziałem w Konkursie. 

6. W trakcie przetwarzania danych osobowych nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
7. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania 

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych 
osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, każdej osobie, której dane dotyczą 
przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 

9. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, każda osoba, której dane są 
przetwarzane, ma prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

8. W celu realizacji powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych, zgodnie z pkt 2. powyżej.
9. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego 

się ochroną danych osobowych.
10. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia Konkursu i jego rozstrzygnięcia.
11.  Administratorem danych osobowych osób, które zarejestrowały się na Portalu, jest AWP P&C S.A. Nationale-

Nederlanden TUNŻ nie będzie mieć dostępu do danych osobowych powierzonych przez Uczestnika Konkursu 
właścicielowi Portalu. 

XI. Postanowienia końcowe 

1. Treść Regulaminu dostępna jest przez cały okres trwania Konkursu na stronie www.nn.pl. Udział w Konkursie oznacza 
akceptację jej zasad zawartych w Regulaminie. 

2. Urządzenie Braster nie jest przeznaczone dla kobiet będących w trakcie lub po leczeniu raka piersi, tj.: po 
chirurgicznym leczeniu oszczędzającym, po jednostronnej lub obustronnej mastektomii, terapii lekowej (chemioterapii, 
hormonoterapii, leczeniu biologicznym) oraz radioterapii. 

3. Czasowym przeciwwskazaniem do stosowania urządze nia Braster są: 
a)  ciąża lub karmienie piersią – ze względu na fizjologicz nie zmienioną strukturę piersi, 
b)  infekcje uogólnione z temperaturą ciała większą lub równą 38°C oraz występowanie stanu zapalnego piersi 

przebiegającego z bólem, zaczerwienieniem skóry i zasinieniami, 
c)  implanty estetyczne, ostrzykiwanie piersi np. kwasem hialuronowym oraz lipotransfer (do 12 miesięcy po zabiegu), 
d)  tumorektomia (do 12 miesięcy po zabiegu), 
e)  biopsja cienkoigłowa piersi (do 4 miesięcy po zabiegu), biopsja gruboigłowa lub mammotomiczna (do 12 miesięcy 

po zabiegu). 
4. Urządzenie mobilne, na którym ma zostać uruchomiona aplikacja „BRASTER CARE”, niezbędna do wykonania 

badania termograficznego piersi, musi spełniać poniższe wymagania techniczne dotyczące systemu operacyjnego: 
a)  dla wersji aplikacji pobranej z App Store – iOS w wersji 5 lub wyższej, 
b)  dla wersji aplikacji pobranej z Google Play – Android w wersji 4.4.4 lub wyższej. 

5.  Przeciwwskazania i ograniczenia wskazane w ust. 7 oraz 8 powyżej wynikają z zaleceń producenta urządzenia 
Braster, opublikowanych na stronie www.braster.eu. 

6. Badanie za pomocą urządzenia Braster nie zastępuje innych metod diagnostycznych stosowanych obecnie 
w praktyce klinicznej (mammografia, USG). W związku z tym należy pamiętać o regularnym badaniu mammo-
graficznym lub USG zgodnie z zaleceniami lekarza.

7. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zamiany treści Regulaminu. Zmieniony Regulamin obowiązuje od 
czasu opublikowania go na stronie internetowej. 



8. Organizator może odwołać Konkurs w każdej chwili bez podania przyczyny. Informacja o odwołaniu Konkursu 
zostanie umieszczona na stronie internetowej www.nn.pl. 

9. Zmiana treści Regulaminu oraz odwołanie Konkursu nie będzie miało wpływu na prawa już nabyte. 
10. Wszelkie informacje dostępne w materiałach reklamowo-promocyjnych nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu 

art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego i mają wyłącznie charakter informacyjny. 
11. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 
12. Regulamin wchodzi w życie z dniem 9.10.2018 r.


