
Regulamin Kampanii „OPIEKUNKA NA WAGĘ ZŁOTA” 

1. 

Organizatorami akcji są: PROSECA POLSKA Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą we 

Wrocławiu, ul. Gajowicka 195, 53-150 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod nr  KRS 0000708719, 

NIP 8943121170 (zwana Organizatorem nr 1) oraz  PROSECA EDUCATION Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Gajowicka 195, 53-150 Wrocław, wpisana do 

rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI  

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000645379 NIP 8971830702   

(zwana Organizatorem nr 2) (zwani łącznie Organizatorami).  

2. 

Niniejszy Regulamin określa zasady przyznawania Prowizji za polecenie osób zainteresowanych podjęciem 
współpracy z jednym z Organizatorów w zakresie świadczenia usług opieki nad osobami w podeszłym 
wieku, przewlekle chorymi lub niepełnosprawnymi w 2018 roku.  

 

3. 

Okres w którym można zgłaszać osoby polecane trwa od dnia 01.08.2018 do dnia 31.12.2019. 
 

4. 

Udział w akcji mogą brać osoby fizyczne, które zawarły z jednym z Organizatorów Umowę o Świadczenie 
Usług (których przedmiotem jest świadczenie usług opieki nad osobami w podeszłym wieku, przewlekle 
chorymi  lub niepełnosprawnymi) w  2018 r.  i dostarczą w terminie określonym w warunkach ww. umowy 
(paragraf 2 podpunkt 4) dane kontaktowe osoby polecanej (zwanej Kandydatem), a uprzednio 
poinformuje Kandydata o konieczności przekazania jego danych osobowych Organizatorowi nr 1 oraz 
pozyskają odpowiednią zgodę tej osoby na przetwarzanie jej danych przez tego Organizatora w celach 
rekrutacyjnych.   Zgłoszenie udziału w Akcji następuje wraz z przekazaniem Organizatorowi nr 1 danych 
kontaktowych Kandydata. Przekazanie danych następuje w formie papierowej lub elektronicznej (na adres 
e-mail Organizatora nr 1) 

5. 

Prowizja za polecenie, zgodnie z pkt 4 niniejszego Regulaminu, wynosi  600 zł brutto (zwana Prowizją). 

6. 

Prowizja za polecenie zostanie przyznana osobie polecającej, pod warunkiem, że polecony  Kandydat  
spełni wszystkie poniższe warunki: 

a) podejmie wykonywanie usługi opieki na terenie Niemiec na podstawie umowy zawartej z PROSECA 
Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.  nie później niż w dniu 31.12.2018 i będzie 
świadczył te usługi przez co najmniej 30 dni kalendarzowych (dopuszczalne są przerwy spowodowane 
przez czynniki lub zdarzenia niezależne od Kandydata  np. śmierć podopiecznego, rezygnacja rodziny 
podopiecznego z usług Kandydata itp.; warunkiem nabycia Prowizji przez osobę polecającą jest 
kontynuacja współpracy przez Kandydata ze spółką poprzez podjęcie kolejnego zlecenia nie później niż 
w ciągu następnych 7 dni kalendarzowych). 

b) dotrzyma warunków i zapisów umowy o świadczenie usług w zakresie opieki nad osobami w podeszłym 
wieku, przewlekle chorymi lub niepełnosprawnymi (Prowizja nie przysługuje w przypadku niedotrzymania 
warunków umowy, a w szczególności w przypadku nałożenia kary umownej). 

 

7. 



Prowizja za polecenie wypłacana będzie przelewem na rachunek bankowy wskazany przez osobę 
polecającą w okresie do 14-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostaną spełnione 
wszystkie ww. warunki. Przelewu dokona spółka z którą osoba polecająca zawarła umowę o świadczenie 
usług. 

8. 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z chwilą ich 

opublikowania na stronie internetowej www.proseca.pl. 

9. 

Administratorem danych osobowych osób polecających jest Proseca Polska Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu, a w przypadku osób polecających, które  zawarły 

umowy o świadczenie usług z Proseca Education Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z 

siedziba we Wrocławiu, Administratorem danych osobowych jest ta Spółka.  Każdy z Organizatorów 

(Administratorów) informuje, że posiada wszelkie środki techniczne i organizacyjne zapewniające 

bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych osoby polecającej. 

▪ Wzięcie udziału w Akcji „Poleć nas!” oznacza zgodę osoby polecającej na przetwarzanie 

danych osobowych w celu uczestniczenia w Akcji oraz otrzymania Prowizji z tego tytułu.  

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osoby polecającej jest wyrażona przez 

nią zgoda. Dane będą przetwarzane również w celu realizacji obowiązku prawnego 

związanego z wypłatą i rozliczeniem Prowizji, tj. w celach  rozliczeniowych i księgowych. Poza 

tym dane mogą być przetwarzane w związku z zaistnieniem uzasadnionego interesu 

prawnego Administratora, w tym w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przez 

roszczeniami.  

▪ Dane osoby polecającej są przetwarzane w celu przeprowadzenia Akcji „Poleć nas!”, w tym w 

celu wypłaty Prowizji. 

▪ Kontakt z Administratorem danych osobowych w kwestii przetwarzania danych możliwy jest 

za pośrednictwem adresu e-mail: daneosobowe@proseca.pl 

▪ Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Akcji, a po jej zakończeniu przez 

okres niezbędny do wypełnienia obowiązków ciążących na poleconym Kandydacie i wypłaty 

Prowizji przez Organizatora, najpóźniej przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń lub 

obrony przez roszczeniami, aż do przedawnienia tych roszczeń.  

▪  Osoba polecająca ma prawo do: 

o dostępu do swoich danych osobowych, 

o żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe 

oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, 

o żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku 

cofnięcia przez nią zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy 

prawnej przetwarzania, 

o żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 

o wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na 

szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzane są dane na 

podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora czy też na 

potrzeby marketingu bezpośredniego, 

o przenoszenia swoich danych osobowych, 

o wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 

osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

http://www.proseca.pl/


▪ Dane osobowe Zleceniobiorcy nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie są 

poddawane profilowaniu. 

▪ Odbiorcami danych osobowych Zleceniobiorcy są: osoby upoważnione przez Administratora 

(np. pracownicy, osoby współpracujące), podmioty przetwarzające na podstawie umowy o 

powierzenie przetwarzania danych (np. podmioty powiązane, podmioty świadczące usługi na 

rzecz administratora  np. administracyjne i księgowe, marketingowe, informatyczne), 

podmioty posiadające prawnie uzasadniony interes do przetwarzania danych. 

 

10. 

Regulamin pozostaje do wglądu na stronie internetowej www.proseca.pl. 


