REGULAMIN PROGRAMU „KASA DLA LEKARZA”
§1.
[Definicje]

1. Organizator Programu - QAH Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ul. inż. Stefana Skrzywana 6,
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93-588 Łódź, KRS 0000531931, NIP 7262655361, REGON 360155815 – odpowiedzialny za
przeprowadzenie Programu.
Program – akcja marketingowa dla Uczestników w serwisie internetowym
www.kasadlalekarza.com.pl na warunkach wynikających z treści niniejszego Regulaminu.
Formularz - formularz zakupu zawierający dane osobowe Uczestnika.
Uczestnik – osoba, która weszła na stronę www.kasadlalekarza.com.pl oraz spełniła
wymagania określone w Regulaminie.
Regulamin – niniejszy regulamin.
§2
[Postanowienia ogólne]
Program prowadzony jest na podstawie Regulaminu. Regulamin określa prawa i obowiązki
Uczestników Programu.
Program ma charakter otwarty i jest adresowany do wszystkich osób zainteresowanych
Programem, spełniających warunki Regulaminu.
Uczestnikiem Programu nie może być pracownik ani osoba współpracująca na jakiejkolwiek
podstawie prawnej z Organizatorem i ich najbliżsi, przez co należy rozumieć małżonka,
wstępnego, zstępnego, rodzeństwo, powinowatych w tej samej linii lub stopniu, osoby
pozostające w stosunku przysposobienia oraz ich małżonkowie, a także osoby pozostające we
wspólnym pożyciu.
Program jest organizowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Uczestnicy Programu oświadczają, że są przedsiębiorcami w rozumieniu prawa polskiego i
zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Zakazane jest podawanie bezprawnych lub nieprawdziwych informacji, w szczególności
danych osobowych Uczestnika.
Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnik spełnia warunki określone w
Regulaminie Programu. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia określonych
oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów.
Niespełnienie warunków Programu lub odmowa spełnienia powyższych żądań powoduje
wykluczenie danego Uczestnika z Programu z jednoczesnym wygaśnięciem jakichkolwiek
innych roszczeń w stosunku do Organizatora związanych z Programem.
Uczestnictwa w Programie, jak i praw i obowiązków z nim związanych nie można przenosić na
inne osoby.
Zgłoszenie do udziału w Programie oznacza zaakceptowanie wszystkich postanowień
Regulaminu.
W przypadku pytań lub wątpliwości, każdy może skorzystać z formularza kontaktowego
dostępnego na stronie www.kasadlalekarza.com.pl pozostawiając swoje imię i numer telefonu
oraz wyrażając zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

§ 3.
[Zasady uczestnictwa w Programie]
1. Program odbędzie się w okresie od 06.04.2021 do 30.06.2021 roku.
2. Warunkiem uczestnictwa w Programie jest wejście na stronę www.kasadlalekarza.com.pl i:
a. Dokonanie zakupu kasy fiskalnej ELZAB K10 ONLINE (od autoryzowanego sprzedawcy,
na warunkach ustalonych przez sprzedawcę),
b. Podanie następujących danych osobowych w formularzu zakupu:
i.
imienia
ii.
nazwiska
iii.
firmy (nazwy)
iv.
NIP
v.
adresu prowadzenia działalności gospodarczej
vi.
adresu e-mail

vii.
numeru telefonu komórkowego
viii.
adresu dostarczenia i fiskalizacji kasy
ix.
numeru PWZ (opcjonalnie)
c. Wyrażenie zgód na przetwarzanie danych osobowych, akceptacji niniejszego Regulaminu,
Regulaminu Sprzedaży oraz Polityki prywatności.
d. Fiskalizacja kasy fiskalnej ELZAB K10 ONLINE (na warunkach autoryzowanego
sprzedawcy kasy).
2. Uczestnik będący lekarzem, który biorąc udział w Programie, posiada aktualne prawo do
wykonywania zawodu lub jest wpisany do rejestru prowadzonego przez właściwą Okręgową Izbę
Lekarską, będzie miał możliwość wzięcia udziału w loterii organizowanej przez Smolar Agencja
Promocyjno-Reklamowa
Robert
Wojkowski,
dostępnej
na
stronie
www.loteria.kasadlalekarza.com.pl na zasadach określonych w regulaminie loterii dostępnym na
stronie www.kasadlalekarza.com.pl.
§ 4.
[Reklamacje i skargi dotyczące rozstrzygnięcia Programu]
1. Reklamacje lub skargi ze strony Uczestników Programu dotyczące organizacji i przebiegu
Programu powinny być składane najpóźniej w terminie 14 dni od zakończenia Programu emailem, na adres poczty e-mail kontakt@kasadlalekarza.com.pl lub osobiście do protokołu w
siedzibie Organizatora.
2. Reklamacje lub skargi powinny zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika
Programu, numer telefonu kontaktowego, jak również dokładny opis przesłanek reklamacji lub
skargi.

3. Po otrzymaniu reklamacji lub skargi, Organizator rozpatrzy ją w terminie 14 dni od daty
otrzymania takiej reklamacji lub skargi. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest
ostateczna i wiążąca i zostanie doręczona e-mailem.
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§5
[Dane osobowe]
Administratorem danych osobowych osób, które skorzystają z formularza kontaktowego oraz
Uczestników Programu jest: QAH Sp. z o. o. Sp. K. z siedzibą w Łodzi (93-588) ul. inż. Stefana
Skrzywana 6, z którym kontakt jest możliwy za pomocą adresu e-mail:
kontakt@kasadlalekarza.com.pl. Dane osobowe będą przetwarzane w celu odpowiedzi na zadane
pytania oraz w celu organizacji, przeprowadzenia, udziału w Programie, a ponadto dane będą
przetwarzane w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji związanych z udziałem w Programie
na podstawie prawnie uzasadnionego interesu.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 miesiąca od dnia zakończenia Programu.
Dostęp do danych osobowych będą mieć pracownicy danego administratora, podwykonawcy
oraz podmioty świadczące usługi na rzecz danego administratora (tj. w szczególności usługi IT
i wsparcia technicznego, usługi hostingowe), które muszą mieć dostęp do danych, aby
wykonywać swoje obowiązki.
Każdemu przysługuje prawo do:
 żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
 wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją,
 wycofania zgody w każdym czasie za pomocą adresu e-mail:
kontakt@kasadlalekarza.com.pl. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem
przetwarzania danych przed jej wycofaniem,
 wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
Podanie danych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak
możliwości udziału w Programie.
Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w
tym profilowania.

7. Szczegółowe zasady przetwarzania danych dostępne są w politykach prywatności
administratora na stronie www.kasadlalekarza.com.pl
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§6.
[Postanowienia końcowe]
Regulamin Programu dostępny jest przez cały czas trwania Programu w siedzibie Organizatora
Programu oraz na stronie internetowej: www.kasadlalekarza.com.pl
Organizatorowi Programu przysługuje prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, a także do
przerwania lub zawieszenia Programu lub do jego wcześniejszego zakończenia. W przypadku
zaistnienia takiej sytuacji Organizator opublikuje odpowiedni komunikat ze stosownym
wyprzedzeniem poprzez zamieszczenie na stronie www.kasadlalekarza.com.pl
Organizator Programu może wykluczyć Uczestnika Programu z udziału w Programie w
przypadku naruszenia przez Uczestnika Programu postanowień Regulaminu.
Ostateczna i wiążąca interpretacja postanowień́ Regulaminu należy do Organizatora Programu.
Wszelkie spory dotyczące Programu winny być rozstrzygane polubownie. Ewentualne
Dochodzenie roszczeń na drodze sądowej może nastąpić wyłącznie po wyczerpaniu procedury
reklamacyjnej przewidzianej w Regulaminie.
We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa
polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.
Regulamin Programu wchodzi w życie z dniem 06.04.2021 roku.

