
Regulamin kampanii „150€ w wielkanocnym koszyku Proseca!” 

 

Celem niniejszego regulaminu jest ustalenie zasad przyznawania i wypłacania premii w ramach akcji 

„150€ w wielkanocnym koszyku Proseca!” dla Opiekunek i Opiekunów współpracujących 

z Organizatorem. 

 

§1 

Organizatorem Akcji (dalej „Organizator”) jest 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, REGON 368978500. 

 

§2 

Akcja trwa od dnia 01.03.2019 do dnia 14.06.2019. 

 

§3 

W akcji „150€ w wielkanocnym koszyku Proseca!” mogą uczestniczyć osoby współpracujące 

z Organizatorem, jak również osoby, które podejmą taką współpracę nie później niż w dniu 

20.04.2019 r. oraz spełnią warunki wymienione w §5 poniżej. 

 

§4 

Nagrodą dla osób, które wezmą udział w akcji jest premia w wysokości 151,8 euro netto. 

 

§5 

Uczestnikiem Akcji zgodnie z §3 powyżej może zostać osoba, która spełnia wszystkie następujące 

warunki: 

a) podejmie wykonywanie usługi opieki nad osobą w podeszłym wieku, niepełnosprawną lub 

przewlekle chorą na terenie Niemiec nie później niż w dniu 20.04.2019 r. na podstawie umowy 

cywilnoprawnej zawartej z Organizatorem; 

b) będzie wykonywał usługę opieki w Dni Świąteczne, za które uznaje się 21.04.2019 i 22.04.2019r. 

Osoba uprawniona otrzymuje za świadczenie usług w każdy z Dni Świątecznych kwotę w wysokości 

50,6 € netto. 

c) będzie wykonywał usługę opieki w dniach 01 i 03.05.2019r. Osoba uprawniona otrzymuje za 

świadczenie usług w powyżej określone dni jednorazowy dodatek w wysokości 50,6 € netto. 



d) dotrzyma warunków i postanowień umowy zawartej z Organizatorem, na podstawie której 

świadczone są usługi opieki; 

e) zgłosi chęć uczestnictwa w Akcji w terminie wskazanym w §2 powyżej; zgłoszenie następuje 

przez kontakt telefoniczny lub sms (treść: imię, nazwisko, hasło „150€ w wielkanocnym koszyku 

Proseca!” na numer tel. 668 886 023, przesłanie e-mail na adres: rekrutacja@proseca.pl 

 

§6 

Premia nie przysługuje w przypadku niedotrzymania warunków umowy zawartej z Organizatorem, 

a w szczególności w przypadku jej rozwiązania z przyczyn leżących po stronie uczestnika. 

 

§7 

Premia zostanie wypłacona przelewem na rachunek bankowy wskazany w umowie o świadczenie usług 

wraz z należnym wynagrodzeniem, w okresie do 14-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, 

w którym zostaną spełnione warunki wskazane w § 5 powyżej. 

 

§8 

Wzięcie udziału w Akcji oznacza zgodę uczestnika na warunki określone niniejszym Regulaminem. 

 

§9 

Administratorem Danych Osobowych uczestników (ADO) jest Proseca Polska 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, VI Wydział 

Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000708719, NIP 8943121170, REGON 368978500. 

 

ADO powierza dane osobowe podmiotom świadczącym na jego rzecz usługi niezbędne do prowadzenia 

Akcji, w tym podmiotom powiązanym. Dane osobowe uczestników Akcji będą przetwarzane w celu 

przeprowadzenia Akcji „150€ w wielkanocnym koszyku Proseca!”. Podstawą prawną przetwarzania 

danych jest niezbędność danych do udziału w akcji i podjęcia działań na żądanie uczestnika, który 

zgłosił udział w Akcji zgodnie z § 5 pkt e) powyżej. Podstawa przetwarzania danych osobowych jest 

zgłoszenie udziału w Akcji przez uczestnika zgodnie z §5 pkt e) Regulaminu. Dane osobowe będą 

przechowywane przez okres trwania Akcji oraz przez czas niezbędny do dochodzenia roszczeń po 

zakończeniu okresu trwania Akcji. Uczestnik posiada prawo dostępu do swoich danych osobowych, 

prawo żądania sprostowania tych danych, ich usunięcia i ograniczenia przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych osobowych, a ponadto prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego 

zajmującego się ochrona danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jeżeli 
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przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody uczestnika, którego dane dotyczą, uczestnik ma: 

prawo do wycofania tej zgody w zakresie w jakim są przetwarzane co nie ma wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania, które miało miejsce przez wycofaniem zgody. Administrator wyznaczył 

Inspektora Ochrony Danych (dalej „IOD”), który w jego imieniu nadzoruje przetwarzanie danych 

osobowych. W razie pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z IOD pod 

adresem e-mail: iod@proseca.pl lub numerem tel. +48 600 020 312 

 

§10 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z chwilą ich 

opublikowania na stronie internetowej www.proseca.pl. 

 


