7. Warunkiem skorzystania z promocji
jest
wypełnienie
formularza
kontaktowego oraz zostawienie danych
kontaktowych przedstawiciela Placówki
na stronie www.medidesk.pl/blackweek
oraz zakup (podpisanie umowy) planu
abonamentowego
na
korzystanie
z aplikacji Medidesk z jednym
z
przedstawicieli
Organizatora
najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019
roku.
8. Warunkiem skorzystania z Promocji
jest podpisanie płatnej umowy na
wdrożenie i korzystanie z aplikacji
Medidesk, w której określony jest
sposób przeprowadzenia, wdrożenia
i zastosowania aplikacji Medidesk przez
Placówkę.
Placówka
otrzymuje
wspomnianą umowę po konsultacji ze
specjalistą będącym przedstawicielem
Organizatora.
8. Promocją objęci są tylko nowi klienci,
czyli tacy którzy nie posiadają płatnego
konta w aplikacji Medidesk pod
adresem app3.medidesk.io
9. Zniżka w wysokości 70 procent,
maksymalnie do kwoty 2000 PLN netto
(słownie: dwóch tysięcy złotych netto)
naliczana jest w momencie wystawienia
pierwszej faktury przez Organizatora
i zmniejsza wysokość miesięcznego
abonamentu, bądź opłaty za wdrożenie
aplikacji Medidesk, zgodnie z umową
klienta. Formę rabatu Placówka
wybiera spośród opisanych wyżej
dwóch możliwości, informując o tym
Organizatora
przed
podpisaniem
umowy.

Regulamin Promocji
„Black Week w Medidesk”
§1
1. Niniejszy regulamin („Regulamin”)
określa warunki i zasady prowadzenia
akcji promocyjnej pod nazwą „Black
Week w Medidesk” („Promocja”).
2. Organizatorem
Promocji
jest
Medidesk Sp. z o. o. z siedzibą
w Warszawie przy ul. Swarzewskiej 51,
kod pocztowy 01-821 Warszawa, NIP:
701-065-95-20, KRS: 0000659580,
REGON: 366382110 („Organizator”).
3. W Promocji mogą brać udział
jednoosobowe
działalności
gospodarcze,
spółki
osobowe
i kapitałowe, które spełniają wymagania
przewidziane niniejszym Regulaminem.
4. Promocja skierowana jest do każdej
placówki
leczniczej,
szpitalnej,
medycznej,
kosmetycznej,
kosmetologicznej,
stomatologicznej,
rehabilitacyjnej, etc. (zwanej dalej
“Placówką”), posiadającej w swoich
strukturach
punkt
rejestracyjny
pacjentów
oraz/lub
osoby
odpowiedzialne
za
działania
marketingowe.
5. Promocja umożliwia otrzymanie
rabatu w wysokości do 70 procent,
maksymalnie do kwoty 2000 PLN netto
(słownie: dwóch tysięcy złotych netto)
na dowolnie wybrane usługi Medidesk.
6. Promocja obowiązuje od 29 listopada
2019 od godziny 00:00 do 6 grudnia
2019 do godziny 23:59. Organizator
zastrzega sobie prawo do przedłużenia
promocji.

10. Promocja nie łączy się z innymi
promocjami
prowadzonymi
przez Organizatora.
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innych danych osobowych Uczestnika
lub dla innych celów wyraźnie
wskazanych przez Organizatora.
4. Placówka korzystająca z Promocji
ma prawo dostępu do treści swoich
danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych
zgodnie
z
ogólnym
rozporządzeniem o ochronie danych,
a także prawo do cofnięcia zgody.
Wszelką korespondencję dotyczącą
przetwarzania danych osobowych
należy kierować do Organizatora na
adres:
”Administrator
Danych
Osobowych, Medidesk Sp. z o. o.,
ul. Swarzewska 51, 01-821 Warszawa”.
Jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie
przez Administratora Państwa danych
osobowych narusza przepisy dot.
ochrony danych osobowych mają
Państwo prawo wnieść skargę do
organu nadzorczego, którym jest
Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa, fax. 22 531 03 01,
www.uodo.gov.pl).

§2
1. Z treścią Regulaminu Promocji
można się zapoznać w siedzibie
Organizatora tj. Medidesk Sp. z o. o.,
Warszawa, ul. Swarzewska 51 oraz na
stronie www.medidesk.pl/blackweek
§3
1.
Dane
osobowe
Placówki
i
uczestników
Promocji
są
przetwarzane
przez
Organizatora
w celu przeprowadzenia wszystkich
etapów
Promocji,
w
zakresie
niezbędnym
dla
przeprowadzenia
Promocji, w celach marketingowych,
w tym na przesyłanie newslettera. Dane
osobowe przetwarzane będą w celach
marketingowych na podstawie art. 6
ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
Pani/Pana dane osobowe będą
przetwarzane do czasu cofnięcia
zgody. Zgoda może zostać wycofana
poprzez wysłanie wiadomości e-mail na
adres iodo@informatykamedyczna.pl.
2. Organizator będzie przechowywał
dane osobowe w sposób zgodny
z obowiązującymi przepisami, w tym
w szczególności zabezpieczy je przed
udostępnieniem
osobom
nieupoważnionym, zabraniem przez
osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem
z naruszeniem ustawy oraz zmianą,
utratą,
uszkodzeniem
lub
zniszczeniem.

5. Podanie danych osobowych jest
dobrowolne. Jednakże niepodanie
danych osobowych niezbędnych do
kontaktu lub weryfikacji Placówki może
prowadzić
do
niemożliwości
nawiązania kontaktu z Placówką
korzystającą
z Promocji. Placówka korzystająca
z Promocji oraz jej przedstawicie
oświadczają, iż zostali poinformowani,
iż
dane
osobowe
przekazane
Organizatorowi w ramach Promocji
będą przetwarzane przez Organizatora
w celu wykonania umowy zawartej

3. Organizator Promocji może zwrócić
się do Placówki i uczestnika z prośbą
o wyrażenie zgody na przetwarzanie
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pomiędzy
Organizatorem
a Uczestnikiem, a w szczególności
w celach związanych z realizacją
Promocji.
6. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2
rozporządzenia
Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, iż
Administratorem
Twoich
danych
osobowych jest Medidesk Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie przy
ul.
Swarzewskiej
51,
(01-821).
Miejscem
przetwarzania
Twoich
danych osobowych jest siedziba firmy.
7. Administrator danych nie przekazuje
Pani/Pana danych osobowych do
państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej,
ale
Państwa
wizerunek może zostać wyświetlony
i przetwarzany w sieci Internet na całym
świecie.
§4
1. Udział Placówki w Promocji oraz
procesie zgłoszeniowym Promocji jest
jednoznaczny z akceptacją wszystkich
powyższych punktów Regulaminu.
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