Regulamin akcji „Letni bonus”
§1
Postanowienia ogólne
1.

2.
3.

4.

5.

Niniejszy Regulamin określa zasady przyznawania letniego bonusu (dalej „Akcja”), organizowanej
przez spółkę Care Solutions DE Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 94,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta st.
Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS
0000579025, będącą płatnikiem podatku od towarów i usług VAT, kapitał zakładowy 5 050 000 zł
(pięć milionów pięćdziesiąt tysięcy), NIP: 5223040097, REGON 362667778 (dalej „Organizator”).
Wszystkie dane osobowe Uczestników Akcji będą przechowywane i przetwarzane w siedzibie
spółki Care Solutions DE Sp. z o.o. Sp.k.: 00-807 Warszawa, Al. Jerozolimskie 94.
Care Solutions DE Sp. z o.o. Sp.k. jest administratorem danych osobowych Uczestników Akcji w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, (t.j. Dz. U.
z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm).
Uczestnikowi Akcji, którego dane zostaną umieszczone w zbiorze danych osobowych służy prawo
wglądu do jego danych osobowych oraz ich poprawienia i zmiany, a także prawo żądania
usunięcia jego danych osobowych ze zbioru.
Udział Uczestnika w Akcji oznacza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz akceptację jego
postanowień.
§2
Uczestnictwo

Uczestnikiem Akcji (dalej „Uczestnik”) może być tylko osoba fizyczna, która do 31 sierpnia 2016 r.
podpiszę umowę o świadczenie usług opiekuńczych z jedną ze spółek należących do Grupy
Promedica24 (dalej Promedica24).
§3
Warunki Akcji
1.
2.
3.

4.

Akcja trwa od 15.07.2016 roku do 31.08.2016 roku włącznie.
Udział w Akcji jest dobrowolny.
Wysokość letniego bonusu (dalej „Bonus”) jest uzależniona od poziomu znajomości języka
niemieckiego i długości świadczenia usługi opieki za granicą:
a. Bonus do wysokości 50 euro brutto (słownie: pięćdziesiąt) za świadczenie usługi opieki
w Niemczech za wyjazd krótszy niż 60 dni przy komunikatywnej i dobrej znajomości
języka niemieckiego.
b. Bonus do wysokości 100 euro brutto (słownie: sto) za świadczenie usługi opieki w
Niemczech za wyjazd na minimum 60 dni przy komunikatywnej i dobrej znajomości
języka niemieckiego.
c. Bonus do wysokości 100 euro brutto (słownie: sto) za świadczenie usługi opieki w
Niemczech za wyjazd krótszy niż 60 dni przy bardzo dobrej znajomości języka
niemieckiego.
d. Bonus do wysokości 300 euro brutto (słownie: trzysta) za świadczenie usługi opieki w
Niemczech za wyjazd na minimum 60 dni przy bardzo dobrej znajomości języka
niemieckiego.
Poziom znajomości języka określa Organizator.

5.

O ostatecznej wysokości Bonusu decyduje Manager Kontraktu.
§4
Odpowiedzialność Organizatora

1.
2.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru Bonusu z przyczyn leżących po
stronie Uczestników.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia losowe uniemożliwiające
Uczestnikom odbioru Bonusu.

§5
Odbiór bonusu
Bonus zostanie wypłacony wraz z wynagrodzeniem należnym Uczestnikowi Akcji z tytułu umowy
o świadczenie usług opieki w Niemczech, zgodnie z warunkami określonymi w tej umowie.

§6
Postanowienia końcowe
1.

2.
3.
4.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności w razie zmiany miejsca zamieszkania podanego przez
Uczestnika lub adresu do korespondencji Uczestnika lub zmiany innych danych uniemożliwiającej przekazanie Uczestnikowi Bonusu, jak również za nieodebranie Bonusu z
jakichkolwiek przyczyn dotyczących Uczestnika. W takim przypadku nagrodzony Uczestnik traci
prawo do Bonusu i nie może podnosić wobec Organizatora żadnych roszczeń.
Pełna treść niniejszego Regulaminu znajduje się w siedzibie Organizatora oraz na stronie
internetowej www.promedica24.pl.
Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady uczestnictwa w Akcji.
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w tym
także do wcześniejszego zakończenia Akcji, po wcześniejszym poinformowaniu Uczestników
poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej, na której był publikowany
Regulamin Akcji. Taka zmiana lub wcześniejsze zakończenie Akcji nie wymaga uzasadnienia.
Zmiana lub wcześniejsze zakończenie Akcji nie spowodują utraty przez Uczestników praw
nabytych przed zmianą Regulaminu lub wcześniejszym zakończeniem Akcji.

