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„Bezpłatna Konsultacja Profilaktyczna – Diagnostyka Zaćmy” 

 

 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Promocja „Bezpłatna konsultacja Profilaktyczna – diagnostyka zaćmy” (zwana dalej 

„Promocją”) jest organizowana na terytorium  Rzeczypospolitej Polskiej przez Centrum 

Medyczne Puławska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. 
Puławskiej 49, 05-500 Piaseczno, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w 

Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS 0000157758, NIP: 1230955789, REGON: 017495161; zwaną dalej 

„Organizatorem”. 

2. Organizator prowadzi Promocje wyłącznie w Oddziale Puławska (Przychodnia 

Puławska) Centrum Medycznego Puławska przy ul. Puławskiej 49, 05-500 Piaseczno. 

3. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i przebiegu Promocji. 

4. Przystąpienie do Promocji następuje poprzez zapoznanie się z treścią Regulaminu, 

jego akceptację oraz zapisanie się i odbycie „Bezpłatnej Konsultacji Profilaktycznej – 

Diagnostyka Zaćmy”. Regulamin znajduje się na stronie internetowej Organizatora.  

 
Uczestnik Promocji 

§2 

1. Uczestnikiem Promocji może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do 

czynności prawnych, która ukończyła 50 lat (grupa ryzyka), a która stwierdza u siebie 

pogorszenie jakości widzenia, pomimo prawidłowo skorygowanej wady wzroku. 

2. Uczestnikiem może być także osoba, która brała udział we wcześniejszych 

Promocjach organizowanych przez Organizatora, jednak nie został u niej wykonany 

zabieg operacyjny usunięcia zaćmy. Warunki uczestnictwa w takich przypadkach będą 

rozpatrywane  indywidualnie.  

 

Czas trwania oraz zakres Promocji  

§3 

1. Promocja jest ograniczona czasowo - trwa od 11 kwietnia 2022 roku.  
2. Promocja zostanie zakończona z dniem umieszczenia przez Organizatora stosownej 

informacji na stronie internetowej www.cmp.med.pl Organizator na prawo zakończyć 

Promocję w każdej chwili, bez podawania przyczyny. 

3. Promocja dotyczy bezpłatnej wizyty profilaktycznej, celem diagnostyki zaćmy w 

Centrum Medycznym Puławska Sp. z o.o. w Piasecznie przy ul. Puławskiej 49 (dalej: 

„Bezpłatna konsultacja Profilaktyczna – diagnostyka zaćmy”) 

W czasie wizyty sprawdzona zostanie ostrość wzroku we własnej korekcji, podane 

zostaną krople rozszerzające źrenicę, następnie Lekarz oceni odcinek przedni, 

soczewkę i dno oka. Lekarz przedstawi ew wskazania do zabiegu usunięcia zaćmy. Ze 

względu na rozszerzenie źrenic i związane z tym czasowe pogorszenie widzenia nie 

należy prowadzić samochodu do czasu ustąpienia działania kropli (około 2-3 godziny). 

W czasie wizyty nie dobiera się korekcji okularowej.  
4. Skorzystanie z Bezpłatnej Wizyty Profilaktycznej – diagnostyki zaćmy w ramach 

Promocji nie obliguje Pacjenta do skorzystania z jakichkolwiek świadczeń udzielanych 
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przez Organizatora w ramach prowadzonej działalności leczniczej, w tym z zabiegu. 

5. W przypadku wstępnego zakwalifikowania się do zabiegu operacji zaćmy, decyzję o 

poddaniu się danemu zabiegowi Pacjent podejmuje samodzielnie, po uzyskaniu od 

lekarza Organizatora szczegółowych wyjaśnień na temat zalecanego i wybranego przez 

Pacjenta zabiegu, oczekiwanych efektach i ryzyku z nim związanym, wyrażając pisemną 

zgodę na zabieg na standardowym formularzu zgody obowiązującym u Organizatora.  
6. Skorzystanie z Bezpłatnej konsultacji profilaktycznej – diagnostyka zaćmy nie 

upoważnia Pacjenta do żądania nieodpłatnego wykonania jakichkolwiek innych 

świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez Organizatora, a także 

nie upoważnia Pacjenta do żądania jakichkolwiek rabatów. 

Centrum Medyczne CMP nie ma zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia umowy na 

wykonywanie operacji zaćmy w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. 

7. Pacjent, który w ramach Promocji zarejestrował się na bezpłatną wizytę będzie mógł 

z niej skorzystać w umówionym terminie - zgodnie z warunkami Promocji.  

8. Zapisy na Bezpłatną Konsultację Profilaktyczną możliwe są w Oddziałach 

Organizatora (zapisy osobiste) lub za pośrednictwem Centrum Rezerwacji Wizyt, tel. 

22 737 50 50 (zapisy telefoniczne). 

9. Warunki Promocji nie łączą się z innymi zniżkami. 
 

Dane osobowe 

§5 

1. Niniejszy paragraf Regulaminu dotyczy wszystkich Uczestników. 

2. Administratorem danych osobowych jest Centrum Medyczne Puławska Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Puławskiej 49, 05-500 Piaseczno, 

wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000157758, NIP: 1230955789, 

REGON: 017495161. 

3. Uczestnik Promocji wyraża zgodę na otrzymywanie informacji o wszystkich zmianach 

dotyczących obowiązującej Promocji.  

4. Organizator przetwarza następujące dane osobowe Uczestnika: 

• imię i nazwisko, 

• telefon kontaktowy,  

• adres e-mail,  

• adres do korespondencji (w przypadku złożenia pisemnej reklamacji). 
5. Uczestnik ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania 

i żądania usunięcia. 

6. W przypadku cofnięcia przez Uczestnika zgody na przetwarzanie jego danych 

osobowych w celach określonych w Regulaminie (żądania ich usunięcia), Organizator 

wyklucza Uczestnika z udziału z Promocji, co jest równoznaczne z rezygnacją z 

obowiązujących w Promocji zniżek. 
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Postępowanie reklamacyjne  

§6 

1. Reklamacje mogą być zgłaszane w formie: 

a. mailowo - reklamacje@cmp.med.pl 

b. pisemnej na adres Organizatora - Centrum Medyczne Puławska sp. z o.o.                            

z siedzibą w Piasecznie, ul. Puławska 49.  
Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres zamieszkania, telefon 

kontaktowy, jak również dokładny opis i powód reklamacji. 

2. Organizator rozpatruje reklamacje w terminie 30 dni od daty ich otrzymania. O 

wyniku reklamacji zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony w formie pisemnej, 

listem poleconym wysłanym na adres wskazany w reklamacji. 

3. W związku z rozpatrywaną reklamacją Organizator może zwrócić się do 

Uczestnika o dostarczenie dodatkowych informacji oraz posiadanej przez Uczestnika 

oryginalnej dokumentacji dotyczącej składanej reklamacji.  

4. Organizator jest jedynym organem rozpatrującym reklamacje związane z 

Promocją. Powyższe nie narusza uprawnień Uczestnika, określonych w bezwzględnie 

obowiązujących przepisach prawa. Uczestnik ma prawo dochodzić nieuwzględnionych 

roszczeń sądownie po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego. 
 

Publikacja Regulaminu 

§7 

1. Treść Regulaminu dostępna jest w Internecie na stronie www.cmp.med.pl oraz w 

Oddziale Organizatora przy ul. Puławskiej 49, 05-500 Piaseczno, w którym prowadzona 

jest Promocja „Bezpłatna konsultacja Profilaktyczna – diagnostyka zaćmy”.  

 

Zmiany Regulaminu  

§8 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do Regulaminu, o czym 

poinformuje Uczestników na stronie internetowej www.cmp.med.pl oraz poprzez 

wysłanie wiadomości na podany przez Uczestnika adres e-mail. 

2. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w ciągu 1 dnia od dnia ich dokonania.  
 

Postanowienia końcowe  

§9 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy 

Kodeksu cywilnego.   

2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie 

internetowej www.cmp.med.pl i obowiązuje do końca trwania Promocji. 

 

RODO 

1. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 26 

kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej RODO), Organizator informuje, 
że: 

1) Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Centrum Medyczne Puławska 

sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie, ul. Puławska 49 wpisana do Krajowego Rejestru 

mailto:mariola.janiszewska@cmp.med.pl
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Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, 

XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posługująca się numerem 

NIP: 1230955789, REGON: 017495161, KRS: 0000157758. 

2) Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane w celu realizacji Promocji na 

podstawie art. 6 ust 1 pkt f RODO.  

3) Dane osobowe Uczestnika, o którym mowa w ustępie 2 poniżej mogą być 
udostępniane właściwym organom podatkowym oraz zewnętrznemu biuru 

rachunkowemu. 

4) Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez okres trwania Promocji– 

dodatkowo przez okres wynikający z właściwych przepisów o rachunkowości. 

5) Klientowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo 

do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO. 

6) Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

7) Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne jednak wymagane do 

uczestnictwa w Promocji. 

8) W związku z realizacją Promocji Organizator będzie przetwarzał następujące dane 
osobowe Uczestnika: imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres email, numer 

telefonu komórkowego. 

9) Regulamin dostępny jest na stronie www.cmp.med.pl  

10) Organizator może wprowadzić zmiany w niniejszym Regulaminie w Okresie trwania 

Promocji. Zmienione warunki Regulaminu zostaną udostępnione na stronie 

internetowej www.cmp.med.pl Wprowadzone zmiany obowiązują od daty 

ogłoszenia zmienionego Regulaminu zgodnie ze zdaniem poprzednim. Data zmiany 

Regulaminu zostanie wskazana również w treści zmienionego Regulaminu. Zmiany 

niniejszego Regulaminu nie mają zastosowania do Uczestników, którzy przystąpili 

do Promocji przed datą wprowadzenia zmiany. 

11) Organizator ma prawo w każdym momencie odwołać Akcję bez podania przyczyny. 

Informacja o odwołaniu Promocji zostanie udostępniona na stronie internetowej 

www.cmp.med.pl  
Odwołanie Promocji nie ma zastosowania do Uczestników, którzy przystąpili do 

Promocji przed datą odwołania Promocji. 

12) Organizator ma prawo w każdym momencie odwołać Promocję bez podania 

przyczyny. 

13) Poprzez przystąpienie do Promocji Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z treścią 

Regulaminu oraz akceptuje jego treść. 

14) Promocja nie jest grą losową, zakładem wzajemnym ani grą na automatach 

których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 

2009 r. o grach hazardowych. 

15) Prawem właściwym dla rozstrzygnięcia wszelkich sporów związanych z 

Regulaminem jest prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane przez właściwy dla 

siedziby Organizatora sąd powszechny. 
16) Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej 

www.cmp.med.pl 
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Wzór zgody 

 

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych: 

 

a) nazwisko i imię (imiona); 

b) datę urodzenia; 
c) oznaczenie płci; 

d) adres miejsca zamieszkania; 

e) numer PESEL, jeżeli został nadany, a w przypadku osób, które nie mają nadanego 

numeru PESEL – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość; 

f) w przypadku gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona 

lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody – nazwisko i imię (imiona) 

przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania; 

informacje dotyczące stanu zdrowia i choroby oraz procesu diagnostycznego, 

leczniczego, pielęgnacyjnego lub rehabilitacji, w szczególności: 

- opis udzielonych świadczeń zdrowotnych, 

- rozpoznanie choroby, problemu zdrowotnego, urazu lub rozpoznanie ciąży, 

- zalecenia, 
- informacje o wydanych orzeczeniach, opiniach lekarskich lub zaświadczeniach, 

- informacje o lekach, wraz z dawkowaniem, lub wyrobach medycznych przepisanych 

pacjentowi na receptach lub zleceniach na zaopatrzenie w wyroby medyczne  

oraz inne informacje wynikające z odrębnych przepisów. 

 

w celu: 

 udziału w Promocji organizowanej przez Centrum Medyczne Puławska sp. z o.o. 

 

Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowana/y, iż mam prawo w dowolnym 

momencie wycofać zgodę, a także, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie ww. zgody przed jej 

wycofaniem. 

 
 

 

 

 

................................................................ 
                                                                                      Imię, nazwisko, data i podpis rodzica/przedstawiciela ustawowego  

 

 


