
REGULAMIN AKCJI  
„BON ZA POLECENIE” 

§1   
DANE ORGANIZATORA I CZAS TRWANIA PROMOCJI 

1. Organizatorem akcji o nazwie „BON ZA POLECENIE” zwanej dalej „Promocją” jest Fundacja Pretium  
z siedzibą ul. Żeromskiego 62/2, 50-312 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS pod numerem 0000568898; NIP 8971811633; REGON 
362151230 - zwana dalej „Organizatorem”.  

2. Promocja zostanie przeprowadzona na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 
01.07.2021r. do dnia 31.12.2021r. o ile wcześniej Organizator nie odwoła akcji. 

3. Treść  regulaminu  Promocji  („Regulamin”)  jest  dostępna  w  siedzibie  Organizatora  oraz 
na  stronie internetowej www.fundacjapretium.pl   

 
§2  WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI 

 
1.  Uczestnikiem  akcji może  być  każdy  Klient Organizatora,  który  przekaże  kupon  rabatowy 

na warunkach określonych w § 2 ust. 2 i 3 Regulaminu oraz wyrazi chęć udziału w Promocji („Polecają
cy”).   

2.  W trakcie obowiązywania Promocji Polecający ma możliwość polecenia Szkolenia specjalizacyjnego 
(Załącznik nr 1 
Regulaminu). W  tym celu otrzymuje kupon rabatowy (zawierający unikalny Kod rabatowy umożliwiaj
ący identyfikację Polecającego) i przekazuje go osobie 
Polecanej.  W zamian za wykorzystanie unikalnego kodu rabatowego przez Polecanego, Polecający ot
rzymuje bony sodexo o wartości 100zł.   

 3.  Uczestnictwo w Akcji jest dobrowolne.   
 4. Udział  Uczestnika  w  akcji oznacza  akceptację  niniejszego 

regulaminu  Akcji,  a  tym  samym  jego  zasad.   
 5.Uczestnik jest uprawniony brać udział w akcji wielokrotnie w okresie jej obowiązywania pod  warunkie

m każdorazowego spełnienia warunków określonych w § 2 ust. 2 i 3.   
6.  Niniejsza akcja nie łączy się z innymi promocjami.   

7. Bony wręczane w akcji o wartości do 200,- zł zwolnione są od podatku dochodowego zgodnie z art. 

21 ust. 1 pkt 68a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, przy 

spełnieniu warunków określonych w tym przepisie. Pozostałe nagrody podlegają opodatkowaniu 

podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Do opłacenia i rozliczenia podatku zobowiązany jest 

Uczestnik akcji.  

8. Bon przekazywany będzie osobiście,  za pośrednictwem kuriera lub drogą e-mail na adres wskazany 
przez Polecającego.  

9. Rozliczenie akcji ma nastąpić najpóźniej w ciągu 30 dni od dnia zakończenia akcji. 
10. Bony mogą być odbierane najpóźniej w terminie 30 dni od zakończenia rozliczenia akcji. Nieodebranie 

bonu  w tym terminie jest równoznaczne z rezygnacją Uczestnika z nagrody. 
11. Zasady korzystania z bonu sodexo regulują zapisy na stronie https://www.sodexo.pl/ 
 

§3  Dane osobowe 
 

Osoby Polecające  

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Pretium z siedzibą  

przy ul. Żeromskiego 62/2 we Wrocławiu.   

http://www.fundacjapretium.pl/


We wszystkich sprawach związanych z danymi osobowymi proszę kontaktować się wysyłając maila na 

adres: biuro@fundacjapretium.pl.   

Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych: 

Podstawą prawną przetwarzania przez nas danych jest:  

• Art. 6 ust. 1 lit. a) wyrażona przez Panią/Pana zgoda na otrzymanie od nas kuponu rabatowego 

(bonu) i chęć uczestnictwa w ramach akcji „Bon za polecenie”, 

• Art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. przetwarzanie jest niezbędne 

do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych  

przez Administratora, tj. kontaktowania się z Panią/Panem w sprawie akcji „Bon za polecenie”; 

do ustalenia, dochodzenia i/lub obrony ewentualnych roszczeń. 

 

W każdej chwili może Pani/Pan wycofać udzieloną zgodę przesyłając do nas maila na adres: 

biuro@fundacjapretium.pl. Wycofanie Pani/Pana zgody nie ma wpływu na przetwarzanie przez nas 

Pani/Pana danych przed cofnięciem zgody.  

Czas przechowywania danych: 

Dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody; do czasu zakończenia akcji „Bon za 

polecenie”; do czasu ustalenia, dochodzenia i/lub obrony roszczeń. 

Udostępnianie danych: 

Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione podmiotom na podstawie przepisów prawa, firmom 

świadczącym usługi hostingu w postaci chmury obliczeniowej oraz kolokacji serwerów, firmom IT; 

firmom prawniczym, firmom wykonującym usługi pocztowe lub kurierskie,  firmom audytorskim, 

bankom, firmom świadczącym usługi archiwizacji danych. Podmioty te będą przetwarzać dane 

osobowe tylko i wyłącznie na nasze zlecenie.  

Twoje prawa: 

W każdej chwili ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, cofnięcia zgody oraz do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego 

przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo do przenoszenia danych. 

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Czy możesz nie podać danych: 

Podanie danych jest niezbędne do: 

• otrzymania kuponu rabatowego (bonu), 

• zapewnienia zgodności zawartych umów powierzeń, 

• zapewnienia celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 

Administratora, tj. komunikowania się w sprawie realizacji akcji „Bon za polecenie” oraz do 

ustalenia, dochodzenia i/lub obrony ewentualnych roszczeń.  

W przypadku braku podania danych, nie będzie możliwe przekazanie kuponu rabatowego (bonu); nie 

będzie możliwe zapewnienie zgodności zawartych umów powierzeń; nie będzie możliwe zapewnienie 

celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, tj. 

komunikowania się w sprawie realizacji akcji „Bon za polecenie” oraz do ustalenia, dochodzenia i/lub 

obrony ewentualnych roszczeń. 

Profilowanie: 

Administrator informuje, że podane przez Panią/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu. 
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Osoby Polecone  

w przypadku kiedy same dzwonią do Organizatora  

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Pretium z siedzibą  

przy ul. Żeromskiego 62/2 we Wrocławiu.   

We wszystkich sprawach związanych z danymi osobowymi proszę kontaktować się wysyłając maila na 

adres: biuro@fundacjapretium.pl.   

Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych: 

Podstawą prawną przetwarzania przez nas danych jest:  

• Art. 6 ust. 1 lit. a) wyrażona przez Panią/Pana zgoda na skontaktowanie się z nami w zakresie 

ewentualnej chęci uczestniczenia w szkoleniu specjalizacyjnym organizowanym przez nas,  

• Art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. przetwarzanie jest niezbędne 

do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 

Administratora, tj. kontaktowania się z Panią/Panem w sprawie akcji „Bon za polecenie”; 

kontaktowania się z Panią/Panem w sprawie chęci Pani/Pana uczestniczenia w szkoleniu 

specjalizacyjnym organizowanym przez nas; do ustalenia, dochodzenia i/lub obrony 

ewentualnych roszczeń. 

W każdej chwili może Pani/Pan wycofać udzieloną zgodę przesyłając do nas maila na adres: 

biuro@fundacjapretium.pl. Wycofanie Pani/Pana zgody nie ma wpływu na przetwarzanie przez nas 

Pani/Pana danych przed cofnięciem zgody.  

Czas przechowywania danych: 

Dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody; do czasu ustalenia, dochodzenia i/lub 

obrony roszczeń. 

Udostępnianie danych: 

Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione podmiotom na podstawie przepisów prawa, firmom 

świadczącym usługi hostingu w postaci chmury obliczeniowej oraz kolokacji serwerów, firmom IT; 

firmom prawniczym, firmom wykonującym usługi pocztowe lub kurierskie,  firmom audytorskim, 

bankom, firmom świadczącym usługi archiwizacji danych. Podmioty te będą przetwarzać dane 

osobowe tylko i wyłącznie na nasze zlecenie.  

Twoje prawa: 

W każdej chwili ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, cofnięcia zgody oraz do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego 

przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo do przenoszenia danych. 

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Czy możesz nie podać danych: 

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do: 

• skontaktowania się z nami w sprawie ewentualnej chęci uczestniczenia w szkoleniu 

specjalizacyjnym organizowanym przez nas,  

• zapewnienia celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 

Administratora, tj. komunikowania się w sprawie realizacji akcji „Bon za polecenie”; 

komunikowania się z Panią/Panem w zakresie chęci uczestniczenia przez Panią/Pana w 

szkoleniu specjalizacyjnym organizowanym przez nas oraz do ustalenia, dochodzenia i/lub 

obrony ewentualnych roszczeń.  

W przypadku braku podania danych, nie będzie możliwe przekazanie chęci uczestniczenia przez 
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Panią/Pana w szkoleniu specjalizacyjnym organizowanym przez nas; nie będzie możliwe zapewnienie 

celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, tj. 

komunikowania się w sprawie realizacji akcji „Bon za polecenie” oraz do ustalenia, dochodzenia i/lub 

obrony ewentualnych roszczeń. 

Profilowanie: 

Administrator informuje, że podane przez Panią/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu. 

 
Osoby Polecone  

w przypadku kiedy Organizacja dzwoni do Poleconego  

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Pretium z siedzibą przy  

ul. Żeromskiego 62/2 we Wrocławiu.   

We wszystkich sprawach związanych z danymi osobowymi proszę kontaktować się wysyłając maila na 

adres: biuro@fundacjapretium.pl.   

Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych: 

Podstawą prawną przetwarzania przez nas danych jest:  

• Art. 6 ust. 1 lit. a) wyrażona przez Panią/Pana zgoda na otrzymanie przez nas Pani/Pana danych 

osobowych i chęć uczestnictwa w ramach realizowanych przez nas specjalizacji, 

• Art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. przetwarzanie jest niezbędne 

do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 

Administratora, tj. kontaktowania się z Panią/Panem w sprawie akcji „Bon za polecenie”; 

kontaktowania się z Panią/Panem w sprawie chęci Pani/Pana uczestniczenia w szkoleniu 

specjalizacyjnym organizowanym przez nas; do ustalenia, dochodzenia i/lub obrony 

ewentualnych roszczeń. 

W każdej chwili może Pani/Pan wycofać udzieloną zgodę przesyłając do nas maila na adres: 

biuro@fundacjapretium.pl. Wycofanie Pani/Pana zgody nie ma wpływu na przetwarzanie przez nas 

Pani/Pana danych przed cofnięciem zgody.  

Kategorie danych: 

Przetwarzamy Pani/Pana dane zwykłe w postaci imienia i nazwiska, nr telefonu, adresu e-mail.   

Czas przechowywania danych: 

Dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody; do czasu ustalenia, dochodzenia i/lub 

obrony roszczeń. 

Udostępnianie danych: 

Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione podmiotom na podstawie przepisów prawa, firmom 

świadczącym usługi hostingu w postaci chmury obliczeniowej oraz kolokacji serwerów, firmom IT; 

firmom prawniczym, firmom wykonującym usługi pocztowe lub kurierskie,  firmom audytorskim, 

bankom, firmom świadczącym usługi archiwizacji danych. Podmioty te będą przetwarzać dane 

osobowe tylko i wyłącznie na nasze zlecenie.  

Twoje prawa: 

W każdej chwili ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, cofnięcia zgody oraz do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego 

przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo do przenoszenia danych. 

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Źródło danych: 
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Pani/Pana dane pozyskaliśmy od Pani/Pana znajomej/znajomego, który(a) poinformował(a) nas o 

chęci Pani/Pana przystąpienia do organizowanej przez nas specjalizacji. Osoba ta przekazała nam 

również informację, że Pani/Pan została poinformowany o przekazaniu nam Pani/Pana danych do 

celów wynikających z niniejszych informacji dla osób poleconych w przypadku kiedy organizacja 

dzwoni do poleconego. 

Profilowanie: 

Administrator informuje, że podane przez Panią/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu. 

 
 

§4  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Niniejszy  Regulamin  jest  jedynym  dokumentem  określającym  zasady  akcji.  Wszelkie  treści   

zawarte  w  materiałach  reklamowo promocyjnych  dotyczących  akcji  mają  charakter  jedynie   
informacyjny.   

2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają prawa do reklamacji   
związanej z rękojmią lub gwarancją ani innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.   

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie   
przepisy prawa, a w szczególności Kodeks cywilny.   

4. Jeśli  którekolwiek  z  postanowień  Regulaminu  zostanie  uznane  za  niezgodne  z  prawem,  nie
ważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w  
zakresie,  w  którym  to  postanowienie  jest  niezgodne  z  prawem,  nieważne  lub  niewykonalne 
zostaje  ono  wyłączone  i  usunięte,  a  w  pozostałym  zakresie  postanowienia  Regulaminu   
obowiązują  i  pozostają   w pełnej mocy oraz są nadal wiążące i wykonalne.   

5. Wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez właściwy Sąd.    
6. Regulamin akcji wchodzi w życie z dniem 01.07.2021 r.   
7. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym   

czasie  bez  podania  przyczyny.  Zmiany  w  regulaminie  nie  mogą  jednak  pogarszać  sytuacji   
prawnej  Uczestników ani naruszać praw nabytych przez Uczestników.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Załącznik nr 1 do Regulaminu  
 
 

Promocją objęte są następujące szkolenia specjalizacyjne organizowane przez Fundacje Pretium: 
 

1. PIELĘGNIARSTWA ANESTEZJOLOGICZNEGO I INTENSYWNEJ OPIEKI dla pielęgniarek 
2. PIELĘGNIARSTWA CHIRURGICZNEGO dla pielęgniarek 
3. PIELĘGNIARSTWA GERIATRYCZNEGO dla pielęgniarek 
4. PIELĘGNIARSTWA INTERNISTYCZNEGO dla pielęgniarek 
5. PIELĘGNIARSTWA ONKOLOGICZNEGO dla pielęgniarek 
6. PIELĘGNIARSTWA OPERACYJNEGO dla pielęgniarek 
7. PIELĘGNIARSTWA OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ dla pielęgniarek 
8. PIELĘGNIARSTWA OPIEKI PALIATYWNEJ dla pielęgniarek 
9. PIELĘGNIARSTWA PEDIATRYCZNEGO dla pielęgniarek 
10. PIELĘGNIARSTWA PSYCHIATRYCZNEGO dla pielęgniarek 
11. PIELĘGNIARSTWA RATUNKOWEGO dla pielęgniarek 
12. PIELĘGNIARSTWA RODZINNEGO dla pielęgniarek 
13. OCHRONY ZDROWIA PRACUJĄCYCH dla pielęgniarek 
14. PIELĘGNIARSTWA GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEGO dla położnych 
15. PIELĘGNIARSTWA RODZINNEGO dla położnych 
16. PIELĘGNIARSTWA EPIDEMIOLOGICZNEGO dla pielęgniarek i położnych 
17. PIELĘGNIARSTWA NEONATOLOGICZNEGO dla pielęgniarek i położnych 

 


