REGULAMIN PROMOCJI WAKACYJNEJ Z NAGRODĄ GWARANTOWANĄ EDYCJA
II
(dalej jako: „Akcja premiowa cz II”)

1. Akcja premiowa trwa w terminie od dnia 16 września 2021 roku do dnia 30

września 2021 roku. Akcja premiowa stanowi część Akcji „LETNIE
PREMIObranie” obok akcji „Premie wakacyjne dla Opiekunów ATERIMA
MED”.
2. Organizatorami akcji są spółki ATERIMA Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-

644)
przy
ul. Puszkarskiej 7f, NIP: 6793167553 oraz ATERIMA Polska Sp. z o.o. Sp. k. z
siedzibą w Krakowie (30-644) przy ul. Puszkarskiej 7f, NIP: 6793203935
(dalej łącznie jako: „ATERIMA MED”).

3. ATERIMA

MED jest również administratorem danych
Uczestników w rozumieniu obowiązujących przepisów.

osobowych

4. Udział w Akcji jest dobrowolny, nieodpłatny i wymaga akceptacji

niniejszego Regulaminu.

5. Akcja

skierowana jest do osób zainteresowanych podjęciem
współpracy
z ATERIMA MED w charakterze opiekunów osób starszych (dalej
jako: „Uczestnicy”).

6. Nagrodami

„Nagroda”).

w

Akcji

premiowej

są

sokowirówki

Top

Juicer

(dalej

jako:

7. Uczestnik Akcji premiowej nabywa prawo do otrzymania Nagrody, jeżeli spełni

łącznie poniższe warunki:
a) w trakcie trwania Akcji premiowej zawrze z ATERIMA MED i rozpocznie

realizację umowy, której przedmiotem jest świadczenie usług opieki
domowej nad osobami starszymi, chorymi lub niepełnosprawnymi (dalej
„Usługi”),
b) będzie prawidłowo wykonywał Usługi na terenie Niemiec na zlecenie

ATERIMA MED przez okres nieprzerwanie co najmniej 30 dni (nie licząc dni
dojazdu oraz powrotu) z zastrzeżeniem, że Uczestnik rozpocznie
świadczenie Usług w okresie od dnia 16 września roku do dnia 30 września
2021 roku,

c) w terminie do dnia 30 września 2021 roku potwierdzi udział w akcji

premiowej podpisując niniejszy regulamin, w formie mailowego
potwierdzenia zapoznania się z regulaminem przesłanego na adres:
opiekunki@aterima-med.pl z dopiskiem „Akcja LETNIE PREMIObranie”, w
formie wiadomości tekstowej z potwierdzeniem zapoznania się
z regulaminem o treści „TAK” w odpowiedzi na otrzymaną wiadomość lub
telefonicznie.

8. Zwycięzcy

zostaną wyłonieni
wiadomości
w terminie do dnia 15 grudnia.

i

poinformowani
mailowej

za

pośrednictwem

9. Nagrody zostaną wysłane na adres na terenie Polski wskazany przez

Zwycięzcę w terminie do dnia 31 grudnia 2021 roku. Nagrody nie podlegają
kumulacji ani wymianie na inną nagrodę czy ekwiwalent pieniężny.
Uprawnienie do nagrody nie może zostać przeniesione na osobę trzecią.
10. W przypadku, gdy okaże się, że osoba nagrodzona nie spełnia warunków

wskazanych
w pkt 7 i/lub realizuje Usługi w sposób niezgodny z umową, traci ona
prawo do Nagrody.

11. Liczba

Uczestników mogących wziąć udział w Akcji premiowej jest

ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszenia.

12. Akceptując Regulamin Uczestnik zgadza się na przetwarzanie przez ATERIMA

MED podanych przez niego danych osobowych na potrzeby udziału w Akcji.
Dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb udziału w Akcji premiowej oraz
kontaktu.
13. ATERIMA

MED może powierzyć przetwarzanie danych osobowych
Zwycięzców podmiotowi trzeciemu odpowiedzialnemu za wysyłkę Nagród.

14. Podanie danych przez Uczestników ma charakter dobrowolny. Uczestnikom

przysługuje prawo wglądu w ich dane osobowe, prawo ich poprawiania,
prawo żądania usunięcia tych danych, a także prawo zgłoszenia sprzeciwu, co
do ich przetwarzania przez ATERIMA MED. Skorzystanie prawa cofnięcia
zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu
wycofania zgody. Wszelkie oświadczenia w tym zakresie można składać
bezpośrednio na adres mailowy: opiekunki@aterima-med.pl lub w
siedzibie ATERIMA MED. Uczestnikowi przysługuje również uprawnienie do
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
15. ATERIMA MED zastrzega sobie prawo do moderowania treści związanej

z
Akcją
premiową
(wpisy,
komentarze)
przesyłanych,
bądź
udostępnianych przez Uczestników, jeżeli w odczuciu ATERIMA MED mogą
one być sprzeczne z prawem, regulaminem portalu Facebook.com,
niniejszym Regulaminem, dobrymi obyczajami, obrażać uczucia lub prawa
innych osób, zawierać treści pornograficzne bądź drastyczne, naruszające
interes i dobre imię ATERIMA MED, bądź nie są związane z Akcją
premiową.
16. W

zakresie nieuregulowanym w Regulaminie
odpowiednie przepisy prawa polskiego.

zastosowanie

mają

17. Wszelkie spory wynikłe w związku z trwaniem Akcji premiowej będą

rozstrzygane na drodze polubownej.
18. ATERIMA

MED może w każdym czasie zmienić postanowienia
Regulaminu. Zmiany Regulaminu uważa się za dokonane z chwilą ich
udostępnienia Uczestnikom w sposób przyjęty w ATERIMA MED.

19. Regulamin

wraz z ewentualnymi zmianami dostępny jest dla
Uczestników w siedzibie ATERIMA MED oraz stronie internetowej
ATERIMA MED.

20. ATERIMA

MED nie ponosi
zaniechania Uczestników.

odpowiedzialności

za

działania

lub

21. ATERIMA MED uprawniona jest do zakończenia Akcji premiowej w każdym

czasie, bez konieczności wskazywania przyczyny.
22. Akcja premiowa nie stanowi gry losowej w rozumieniu ustawy z dnia 19

listopada 2009 roku o grach hazardowych.

