REGULAMIN AKCJI „Dbaj o zdrowie z CMP! Wybierz pakiet medyczny i odbierz pulsoksymetr w prezencie!”
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Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się akcja (dalej "Akcja") 
„Dbaj o zdrowie z CMP! Wybierz pakiet medyczny i odbierz pulsoksymetr w prezencie!”

§1
 Organizatorem akcji jest Centrum Medyczne Puławska sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie,    ul. Puławska 49 wpisana do Krajowego Rejestru 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

	Akcja obowiązuje w dniach 23.02.2022 – 14.03.2022 r..
	Miejscem przeprowadzenia Akcji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
	Akcja obowiązuje przy zakupie pakietów, wskazanych w pkt 4 poniżej przez sklep www.sklep.cmp.med.pl. oraz w oddziałach Centrum Medyczne CMP.

Akcja obejmuję zakup wybranego pakietu:
	Pakiet Optymalny
Pakiet Optymalny Współpłatność
Akcja jest dostępna dla każdej osoby, która ukończyła 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, która zgłosiła chęć wzięcia udziału w akcji zgodnie z niniejszym Regulaminem (zwana dalej „Uczestnikiem”).
	Po zakupie pakietu medycznego biorącego udział w Akcji Uczestnik odbiera urządzenie Pulsoksymetr w wybranym oddziale CMP lub urządzenie jest wysłane za pośrednictwem Poczty Polskiej w przypadku zakupu pakietu za pośrednictwem sklepu internetowego.
	Akcja nie łączy się z innymi promocjami.
	Uczestnicy nie mogą wykorzystywać Akcji w celach działalności zarobkowej.
§ 3
	Reklamacje mogą być zgłaszane w formie:
	mailowo – mariola.janiszewska@cmp.med.pl
	telefonicznie - tel. +48 783 119 110

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.
	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.

W związku z rozpatrywaną reklamacją Organizator może zwrócić się do Uczestnika o dostarczenie dodatkowych informacji oraz posiadanej przez Uczestnika oryginalnej dokumentacji dotyczącej składanej reklamacji. 
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.

§4

	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:

	Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Centrum Medyczne Puławska sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie, ul. Puławska 49 wpisana do Krajowego Rejestru 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.

Dane osobowe Klienta będą przetwarzane w celu realizacji Akcji na podstawie art. 6 ust 1 pkt f RODO.
Dane osobowe Klienta, o którym mowa w ustępie 2 poniżej mogą być udostępniane właściwym organom podatkowym oraz zewnętrznemu biuru rachunkowemu.
Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez okres trwania Akcji– dodatkowo przez okres wynikający z właściwych przepisów o rachunkowości.
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.
Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne jednak wymagane do uczestnictwa w Akcji.
W związku z realizacją Akcji Organizator będzie przetwarzał następujące dane osobowe Klienta: imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres email, numer telefonu komórkowego.

§5

	Regulamin dostępny jest na stronie www.cmp.med.pl.
	Organizator może wprowadzić zmiany w niniejszym Regulaminie w Okresie trwania Akcji. 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 Akcji przed datą wprowadzenia zmiany.

Organizator ma prawo w każdym momencie odwołać Akcję bez podania przyczyny. Informacja o odwołaniu Akcji zostanie udostępniona na stronie internetowej cmp.med.pl Odwołanie Akcji nie ma zastosowania do Uczestników, którzy przystąpili do Akcji przed datą odwołania Akcji.
Organizator ma prawo w każdym momencie odwołać Akcję bez podania przyczyny.
Poprzez przystąpienie do Akcji Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu oraz akceptuje jego treść.
	Akcja 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.
Prawem właściwym dla rozstrzygnięcia wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane przez właściwy dla siedziby Organizatora sąd powszechny.
	Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej www.cmp.med.pl..


Wzór zgody
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
-	imienia i nazwiska,
-	adres
-	pesel 
w celu:
1.	udziału w akcji 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


