Regulamin Programu „Polecaj i zarabiaj 2017”
§1
Postanowienia ogólne
1.

Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w programie polecającym pt. „Polecaj
i zarabiaj” (dalej „Program”), organizowanym 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,
NIP: 5223040097, REGON 362667778 (dalej „Organizator”).

2.

Wszystkie dane osobowe Uczestników Programu będą przechowywane i przetwarzane w
siedzibie spółki Care Solutions DE Sp. z o.o. Sp.k.: 00-807 Warszawa, Al. Jerozolimskie
94.

3.

Care Solutions DE Sp. z o.o. Sp.k. jest administratorem danych osobowych Uczestników
Programu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych, (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

4.

Uczestnikowi Programu, 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.

5.

Udział Uczestnika w Programie oznacza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz
akceptację jego postanowień.
§2
Uczestnictwo

Uczestnikiem Programu (dalej „Uczestnik”) może być tylko osoba fizyczna, która w
momencie udziału w Programie jest zatrudniona jako opiekun/-ka osób starszych w jednej
ze spółek należących do Grupy Promedica24 (dalej Promedica24).
§3
Warunki Programu
1.

Program trwa od 31.07.2017 roku do 31.08.2017 roku włącznie.

2.

Udział w Programie jest dobrowolny.

3.

Udział w Programie polega na polecaniu osobom trzecim podjęcia zatrudnienia jako
opiekun/-ka osób starszych w Promedica24.

4.

Osoby zgłaszające się do współpracy z Promedica24 z polecenia Uczestnika Programu
przekazują Pracownikowi Promedica24 dane kontaktowe tego Uczestnika Programu.
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5.

Jeśli osoba, której Uczestnik Programu polecił podjęcie współpracy z Promedica24
podejmie zatrudnienie w Promedica24 jako opiekun/-ka osób starszych w terminie do
31.08.2017 roku i najpóźniej w dniu 31.12.2017 r. zakończy trwający nie krócej niż 30
dni wyjazd w celu świadczenia usługi opieki za granicą, Uczestnik Programu otrzyma
bonus w wysokości brutto 50 (słownie: pięćdziesiąt) euro (dalej „Bonus”).

6.

Polecanie osobom trzecim nawiązania współpracy z Promedica24 może następować w
dowolnej formie, nie może jednak:
a. stanowić spamu, tj. niezamówionej korespondencji e-mailowej wysyłanej do
przypadkowych osób,
b. być natarczywym namawianiem osób trzecich,
c. polegać na udostępnianiu informacji w taki sposób, aby miała do nich dostęp
nieograniczona liczba odbiorców (fora internetowe, umieszczanie ogłoszenia w
miejscach publicznych, itp.).
§4
Odpowiedzialność Organizatora

1.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru Bonusu z przyczyn
leżących po stronie Uczestników.

2.

Organizator

nie

ponosi

odpowiedzialności

za

jakiekolwiek

zdarzenia

losowe

uniemożliwiające Uczestnikom odbioru Bonusu.
§5
Odbiór bonusu
Bonus zostanie wypłacony najpóźniej do dnia 10.02.2018 r., wraz z wynagrodzeniem
należnym Uczestnikowi Programu z tytułu umowy o świadczenie usług marketingowych
na terenie Polski, zgodnie z warunkami określonymi w tej umowie.

§6
Reklamacje
1.

Reklamacje

Uczestnik

przesyła

drogą

elektroniczną

na

adres

k.wasilewska@promedica24.pl
2.

Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres e-mail do korespondencji oraz
kopię zgłoszenia, którego dotyczy reklamacja, jak również opis podstaw reklamacji.

3.

Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 21 dni od dnia ich
otrzymania.
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4.

O sposobie rozstrzygnięcia reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony wiadomością email na adres podany przy składaniu reklamacji.

5.

Reklamacje z tytułu udziału w Programie mogą być zgłaszane najpóźniej do dnia
28.02.2018 roku.

6.

Stanowisko Komisji zajęte w wyniku rozpatrzenia Reklamacji będzie ostateczne. Nie
wyłącza to prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń przysługujących mu na podstawie
powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§7
Postanowienia końcowe
1.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość oraz skutki usług świadczonych przez
operatorów telekomunikacyjnych, pocztę oraz inne osoby.

2.

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.

3.

Pełna treść niniejszego Regulaminu znajduje się w siedzibie Organizatora oraz w na
stronie internetowej www.promedica24.com.pl.

4.

Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady uczestnictwa w
Programie.

5.

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie,
w

tym

także

do

wcześniejszego

zakończenia

Programu,

po

wcześniejszym

poinformowaniu Uczestników poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie
internetowej, na której był publikowany Regulamin Programu. Taka zmiana lub
wcześniejsze zakończenie Programu nie wymaga uzasadnienia. Zmiana lub wcześniejsze
zakończenie Programu nie spowodują utraty przez Uczestników praw nabytych przed
zmianą Regulaminu lub wcześniejszym zakończeniem Programu.
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