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Regulamin Programu Promocyjnego „POLEĆ NAS ZNAJOMYM” 

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy regulamin określa zasady Programu Promocyjnego „POLEĆ NAS 

ZNAJOMYM”. 

2. Organizatorem Programu Promocyjnego jest firma Tomasz Włodarczyk 

PRZEDSTAWICIEL UBBEZPIECZENIOWO-FINANSOWY, z siedzibą w Grodźcu,  

ul. Wiejska 64, NIP: 6652803283, REGON: 301035847, wpisana do Centralnej Ewidencji  

i Informacji o Działalności Gospodarczej, zwana dalej „Multiagencją Ubezpieczenia 

Włodarczyk”. 

3. Program Promocyjny polega na przyznaniu osobom polecającym Multiagencję 

Ubezpieczenia Włodarczyk, zwanych dalej Uczestnikom Programu Promocyjnego, specjalnej 

nagrody. Nagroda może być przyznana w określonych przypadkach i na zasadach 

określonych w niniejszym regulaminie. 

4. Informacje o promocji wraz z Regulaminem Programu Promocyjnego „POLEĆ NAS 

ZNAJOMYM” dostępne są̨ na stronie www.UbezpieczeniaWlodarczyk.pl oraz w placówkach 

Multiagencji Ubezpieczenia Włodarczyk.  

§ 2 DEFINICJE 

Zwroty użyte w niniejszym regulaminie, otrzymują następujące znaczenie:  

1. Regulamin - niniejszy regulamin Programu Promocyjnego „POLEĆ NAS 

ZNAJOMYM” określający zasady i warunki prowadzenia Programu Promocyjnego.  

2. Program Promocyjny - Program Promocyjny „POLEĆ NAS ZNAJOMYM” 

organizowany przez Multiagencję Ubezpieczenia Włodarczyk i prowadzony na warunkach 

określonych w niniejszym Regulaminie. 

3. Okres trwania Programu Promocyjnego – okres, w którym prowadzony jest Program 

Promocyjny, tj. od 01.10.2019 r. do odwołania. 

4. Multiagencja Ubezpieczenia Włodarczyk – firma wpisana do Centralnej Ewidencji  

i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nazwą: Tomasz Włodarczyk 

http://www.ubezpieczeniawlodarczyk.pl/
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PRZEDSTAWICIEL UBBEZPIECZENIOWO-FINANSOWY, z siedzibą w Grodźcu,  

ul. Wiejska 64, NIP: 6652803283, REGON: 301035847. 

5. Uczestnik Programu Promocyjnego - osoba polecająca zgodnie z postanowieniami  

§ 3 Regulaminu, osoba fizyczna będąca Ubezpieczającym lub Ubezpieczonym z aktualnie 

obowiązującej Umowy Ubezpieczenia zawartej za pośrednictwem Multiagencji 

Ubezpieczenia Włodarczyk z Towarzystwem Ubezpieczeniowym i polecająca Multiagencję 

Ubezpieczenia Włodarczyk innym osobom. 

6. Umowa Ubezpieczenia – umowa zawarta za pośrednictwem Multiagencji 

Ubezpieczenia Włodarczyk z jednym ze współpracujących z nią Towarzystw 

Ubezpieczeniowych. Przez umowę ubezpieczenia poszczególne Towarzystwa 

Ubezpieczeniowe zobowiązują się, w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa, spełnić 

określone świadczenia w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, w zamian  

za opłacenie określonej w umowie składki. 

7. Towarzystwa Ubezpieczeniowe - przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność 

ubezpieczeniową i funkcjonują w formie spółki akcyjnej, bądź na zasadzie wzajemności  

w oparciu o przepisy polskiego prawa po uprzednio wydanej zgodzie, przez odpowiedni 

organ nadzoru, na jego założenie, z którymi na podstawie umów agencyjnych, współpracuje 

Multiagencja Ubezpieczenia Włodarczyk.  

8. Składka – składka należna Towarzystwom Ubezpieczeniowym z tytułu zawartej 

Umowy Ubezpieczenia, do której zapłaty zobowiązany jest Ubezpieczający.  

9.  Ubezpieczający – osoba fizyczna zawierająca Umowę Ubezpieczenia. 

10. Ubezpieczony – osoba fizyczna, na której rachunek zawarto Umowę Ubezpieczenia. 

11. Strona Internetowa Ubezpieczenia Włodarczyk – oznacza stronę internetową 

prowadzoną przez Multiagencję Ubezpieczenia Włodarczyk, pod adresem internetowym 

www.UbezpieczeniaWlodarczyk.pl 

12. Karta Polecającego – karta, której wzór stanowi Załącznik nr 1 niniejszego 

Regulaminu, dostępna także w placówkach Multiagencji Ubezpieczenia Włodarczyk.  

Do wypełnienia karty zobowiązany jest Uczestnik Programu Promocyjnego (jest to jeden  

z warunków Programu Promocyjnego).  

13. Kod Polecającego – kod otrzymany po uzupełnieniu i podpisaniu Karty Polecającego. 

Uczestnik Programu Promocyjnego zobowiązany jest do przekazania go osobie, której poleca 

https://mfiles.pl/pl/index.php/Sp%C3%B3%C5%82ka_akcyjna
http://www.ubezpieczeniawlodarczyk.pl/
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Multiagencję Ubezpieczenia Włodarczyk. Osoba, która otrzyma Kod Polecającego, 

zobowiązana jest go przekazać najpóźniej w dniu zawarcia jako Ubezpieczający Umowy 

Ubezpieczenia, powołując się na Uczestnika Programu Promocyjnego. Kod Polecającego 

ważny jest przez rok od dnia przystąpienia Uczestnika Programu Promocyjnego do Programu 

Promocyjnego. 

14. Nagroda – bony zakupowe Sodexo. Bony uprawniają posiadacza do dokonania  

za ich pomocą zakupów o wartości nie wyższej niż wskazany na bonie nominał. Zakupów  

za pomocą bonów można dokonać przez okres ich ważności w sklepach wskazanych  

na stronie internetowej: https://dlaciebie.sodexo.pl. Okres ważności wskazany jest na bonie. 

Podczas dokonywania zakupów za pomocą bonów Sodexo, nie jest możliwe wydanie reszty 

w gotówce oraz bony nie są na nią wymieniane. Więcej informacji na temat możliwości 

wykorzystania bonów znajdują się na stronie internetowej: https://dlaciebie.sodexo.pl. 

15. Logo – oznacza znak towarowy Multiagencji Ubezpieczenia Włodarczyk  

o określonych wymiarach, kolorze i kształcie.  

§ 3 WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI I OTRZYMANIA NAGRODY 

W Programie Promocyjnym bierze udział i nagrodę otrzymuje Uczestnik Programu 

Promocyjnego, który spełni łącznie następujące warunki:  

1.  W okresie trwania Programu Promocyjnego jest Ubezpieczającym  

lub Ubezpieczonym z aktualnie obowiązującej Umowy Ubezpieczenia zawartej  

za pośrednictwem Multiagencji Ubezpieczenia Włodarczyk z jednym ze współpracujących  

z nią Towarzystw Ubezpieczeniowych. 

2. Przystąpi do Programu Promocyjnego. Przystąpienie do Programu Promocyjnego 

polega na całkowitym wypełnieniu i podpisaniu Karty Polecającego, wyrażając tym samym 

chęć udziału w Programie Promocyjnym. Datą przystąpienia do Programu Promocyjnego  

jest data podpisania Karty Polecającego. 

3. Poleci Multiagencję Ubezpieczenia Włodarczyk innej osobie i przekaże jej otrzymany 

po uzupełnieniu Karty Polecenia Kod Polecającego.  

4. Osoba, której Uczestnik Programu Promocyjnego polecił Multiagencję Ubezpieczenia 

Włodarczyk w okresie ważności Kodu Polecającego, zawrze jako Ubezpieczający Umowę 
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Ubezpieczenia za pośrednictwem Multigencji Ubezpieczenia Włodarczyk z jednym  

ze współpracujących z nią Towarzystw Ubezpieczeniowych. 

5. Osoba, której uczestnik polecił Multigencję Ubezpieczenia Włodarczyk, najpóźniej 

przy zawieraniu swojej Umowy Ubezpieczenia musi powołać się na Uczestnika Programu 

Promocyjnego, przekazując otrzymany od Uczestnika Programu Promocyjnego  

Kod Polecającego. 

6. Osoba, której Uczestnik Programu Promocyjnego polecił Multiagencję Ubezpieczenia 

Włodarczyk, musi być nowym klientem dla Multiagencji Ubezpieczenia Włodarczyk,  

co oznacza, że nigdy wcześniej nie zawierał żadnych umów za pośrednictwem Multiagencji 

Ubezpieczenia Włodarczyk oraz nie był Ubezpieczonym ani współubezpieczonym na polisie 

zawartej za pośrednictwem Multiagencji Ubezpieczenia Włodarczyk. 

7. Osoba, której Uczestnik Programu Promocyjnego polecił Multiagencję Ubezpieczenia 

Włodarczyk opłaci Składkę należną na podstawie zawartej przez siebie Umowy 

Ubezpieczenia oraz od tej Umowy Ubezpieczenia nie odstąpi. W przypadku nieopłacenia 

Składki lub odstąpienia od Umowy Ubezpieczenia przez osobę, której Uczestnik Programu 

Promocyjnego polecił Multiagencję Ubezpieczenia Włodarczyk, nagroda nie należy się.  

§ 4 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. W związku z uczestnictwem w Programie Promocyjnym następujące dane osobowe 

Uczestników Programu Promocyjnego będą przetwarzane: imię, nazwisko, adres 

zamieszkania/korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu, nr PESEL. 

2. Administratorem danych osobowych Uczestników Programu Promocyjnego jest 

Tomasz Włodarczyk PRZEDSTAWICIEL UBBEZPIECZENIOWO-FINANSOWY,  

z siedzibą w Grodźcu, ul. Wiejska 64.  

3. Multiagencja Ubezpieczenia Włodarczyk będzie przetwarzać dane osobowe 

Uczestników Programu Promocyjnego wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego 

Programu Promocyjnego oraz w celu przeprowadzenia postepowania reklamacyjnego. 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Multiagencję 

Ubezpieczenia Włodarczyk jest: 

a) prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora, którym  

jest wykonanie zobowiązań płynących z Programu Promocyjnego, 
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b) obowiązek prawny ciążący na administratorze.  

5. Uczestnicy Programu Promocyjnego podają swoje dane osobowe dobrowolnie, 

jednakże ich niepodanie może uniemożliwić realizację Programu Promocyjnego  

przez Multiagencję Ubezpieczenia Włodarczyk. 

6. Dane osobowe Uczestników Programu Promocyjnego będą przechowywane  

od momentu ich podania przez Uczestnika Programu Promocyjnego przez Czas trwania 

Programu Promocyjnego oraz po zakończeniu Programu Promocyjnego przez okres 

niezbędny do dochodzenia przez Uczestników Programu Promocyjnego roszczeń z tytułu 

uczestnictwa w Programie Promocyjnym wynikających z powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa (m.in. Kodeksu cywilnego lub przepisów podatkowych). Po upływie tych 

terminów dane osobowe będą usuwane lub poddawane anonimizacji. 

7. Za pośrednictwem adresu e-mail: tomaszgrodziec@op.pl lub pisemnie (listem 

wysłanym na adres siedziby Multiagencja Ubezpieczenia Włodarczyk) Uczestnicy Programu 

Promocyjnego:  

a) mają prawo do dostępu i sprostowania swoich danych osobowych  

oraz ich przeniesienia; 

b) mogą żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania; 

c) w zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestnika 

Programu Promocyjnego jest przesłanka prawnie usprawiedliwionego celu administratora, 

mają prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W szczególności 

przysługuje im prawo sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu 

bezpośredniego, w tym profilowania; 

d) w zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestnika 

Programu Promocyjnego jest zgoda, mają prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 

jej wycofaniem. 

8. Uczestnicy Programu Promocyjnego mają również prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego w zakresie ochrony swoich danych w sposób wskazany na stronie internetowej 

organu nadzorczego pod adresem www.giodo.gov.pl. 

9. Więcej informacji na temat zasad przetwarzania danych osobowych, w tym uprawnień 

Uczestników Programu Promocyjnego, można znaleźć na stronie na stronie 
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www.UbezpieczeniaWlodarczyk.pl oraz w placówkach Multiagencja Ubezpieczenia 

Włodarczyk w Polityce Prywatności. 

§ 5 NAGRODA 

1. Uczestnik Programu Promocyjnego, poprzez udział w Programie Promocyjnym,  

jest uprawniony do uzyskania na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, Nagrody.  

2. Nagroda przyznawana będzie w formie bonów SODEXO o wartości uzależnionej  

od wysokości składki z Umowy Ubezpieczenia zawartej przez osobę, której Uczestnik 

Programu Promocyjnego polecił Multiagencję Ubezpieczenia Włodarczyk, i tak:  

a)  Jeżeli osoba, której Uczestnik Programu Promocyjnego polecił Multiagencję 

Ubezpieczenia Włodarczyk, zawrze Umowę Ubezpieczenia za pośrednictwem Multiagencji 

Ubezpieczenia Włodarczyk w zakresie ubezpieczenia OC (opcjonalnie OC+ NNW): 

Wysokość składki z Umowy Ubezpieczenia (zł) Wartość bonu (zł) 

400-800 20 

801 i powyżej  30 

b) Jeżeli osoba, której Uczestnik Programu Promocyjnego polecił Multiagencję 

Ubezpieczenia Włodarczyk zawrze Umowę Ubezpieczenia za pośrednictwem Multiagencji 

Ubezpieczenia Włodarczyk w zakresie ubezpieczenia Pakietowego (OC/AC/NW): 

Wysokość składki z Umowy Ubezpieczenia (zł) Wartość bonu (zł) 

1.000,00 - 3.000,00 40 

3.001,00  i powyżej  60 

c)  Jeżeli osoba, której Uczestnik Programu Promocyjnego polecił Multiagencję 

Ubezpieczenia Włodarczyk zawrze Umowę Ubezpieczenia za pośrednictwem Multiagencji 

Ubezpieczenia Włodarczyk na: DOM/MIESZKANIE, FIRMĘ, NNW, pozostałe produkty: 

Wysokość składki z Umowy Ubezpieczenia  Wartość bonu (zł) 

150 -250 20 

251 i powyżej 30 

 

http://www.ubezpieczeniawlodarczyk.pl/
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3.  Uczestnik Programu Promocyjnego ma prawo do otrzymania Nagrody, o ile spełnia 

wszystkie warunki uczestnictwa w Programie Promocyjnym.  

4. Po weryfikacji spełnienia warunków Programu Promocyjnego, Nagroda określona  

§ 4 w pkt. 2 powyżej, zostanie wysłana Uczestnikowi Programu Promocyjnego Pocztą Polską 

listem poleconym na adres wskazany w Karcie Polecającego. 

5. Multiagencja Ubezpieczenia Włodarczyk nie wypłaca równowartości Nagrody  

w gotówce ani w żadnej innej formie niż wskazana w § 4 w pkt. 2.  

6 Dostarczenie Nagrody do Uczestnika Programu Promocyjnego następuje na koszt 

Multiagencji Ubezpieczenia Włodarczyk. Multiagencja Ubezpieczenia Włodarczyk wyśle 

Nagrodę niezwłocznie, nie później niż 60 dni od dnia zawarcia Umowy Ubezpieczenia  

przez osobę, której Uczestnik Programu Promocyjnego polecił Multiagencję Ubezpieczenia 

Włodarczyk, pod warunkiem spełnienia wszystkich warunków otrzymania Nagrody. 

Multiagencja Ubezpieczenia Włodarczyk nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakie 

powstały po stronie Uczestnika Programu Promocyjnego z winy Poczty Polskiej. 

7 Uczestnik Programu Promocyjnego może otrzymać dowolną liczbę Nagród,  

przy czym ilość Nagród uzależniona jest od ilości nowych osób, którym Uczestnik Programu 

Promocyjnego poleci Multigencję Ubezpieczenia Włodarczyk oraz od wysokości składki  

z umowy ubezpieczenia zawartej przez osobę, której Uczestnik Programu Promocyjnego 

polecił Multigencję Ubezpieczenia Włodarczyk. 

§ 6 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Programu Promocyjnego, należy zgłaszać w formie 

pisemnej – listem poleconym, pocztą kurierską lub osobiście na adres:  

Ubezpieczenia Włodarczyk, ul. Wiejska 64, 62-580 Grodziec, 

z dopiskiem „Reklamacja –Promocja „Poleć nas znajomym”.  

2. Reklamacje powinny być zgłoszone w ciągu 30 dni od dnia wystąpienia zdarzenia 

będącego podstawą reklamacji lub od dnia, w którym Uczestnik Programu Promocyjnego 

dowiedział się o zajściu takiego zdarzenia. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, 

dokładny adres reklamującego, jak również opis i powód reklamacji.  

3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Multiagencję Ubezpieczenia Włodarczyk  

w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O decyzji Multiagencji Ubezpieczenia 
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Włodarczyk reklamujący zostanie powiadomiony pisemnie, listem zwykłym  

lub telefonicznie, przy czym informacja telefoniczna dopuszczalna jest jedynie w przypadku 

uwzględnienia reklamacji.  

§ 7  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Program Promocyjny trwa od 01.10.2019 r. do odwołania. 

2. Zakończenie Programu Promocyjnego przez Organizatora nie będzie miało wpływu  

na otrzymanie przez Uczestnika Programu Promocyjnego Nagrody, pod warunkiem, że osoba, 

której Uczestnik Programu Promocyjnego polecił Multigencję Ubezpieczenia Włodarczyk, 

zawrze Umowę Ubezpieczenia w okresie ważności Kodu Polecającego, który to Uczestnik 

Programu Promocyjnego otrzymał w trakcie trwania Programu Promocyjnego. 

3.  Wydrukowany Kod Polecającego Uczestnik Programu Promocyjnego otrzymuje  

w dniu przystąpienia do Programu Promocyjnego, ponadto w ciągu 14 dni roboczych od dnia 

przystąpienia do Programu Promocyjnego Kod Polecającego zostanie przesłany wiadomością 

SMS na podany w Karcie Polecającego numer telefonu komórkowego. 

4. Kod Polecającego ważny jest przez rok od dnia przystąpienia do Programu 

Promocyjnego. 

5. Przystąpienie do Programu Promocyjnego oznacza zgodę na warunki niniejszego 

Regulaminu.  

6. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej 

www.UbezpieczeniaWlodarczyk.pl oraz w placówkach Multigencji Ubezpieczenia 

Włodarczyk. 

7. Multigencja Ubezpieczenia Włodarczyk ma prawo modyfikować niniejszy Regulamin, 

bezzwłocznie zamieszczając jego nowe brzmienie na stronie internetowej: 

www.UbezpieczeniaWlodarczyk.pl oraz wystawiając w placówkach Multigencji 

Ubezpieczenia Włodarczyk. Jakiekolwiek zmiany Regulaminu nie naruszą praw nabytych 

przed dokonaniem zmian. 

8. W Programie Promocyjnym nie mogą wziąć udziału pracownicy lub współpracownicy 

Multigencji Ubezpieczenia Włodarczyk, członkowie ich rodzin oraz stali partnerzy życiowi.  

9. Udział w Programie Promocyjnym nie podlega przeniesieniu na inną osobę  

lub podmiot, zwłaszcza prawa i obowiązki Uczestników Programu Promocyjnego nie mogą 

http://www.ubezpieczeniawlodarczyk.pl/
http://www.ubezpieczeniawlodarczyk.pl/
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być przenoszone, sprzedawane ani zbywane w żaden inny sposób, w szczególności pomiędzy 

Uczestnikami Programu Promocyjnego.  

10.  Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Programu Promocyjnego określone  

są wyłącznie w niniejszym Regulaminie oraz obowiązujących przepisach prawa. Wszelkie 

informacje o Programie Promocyjnym dostępne w materiałach reklamowo-promocyjnych 

mają jedynie charakter informacyjny.  

11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie 

odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego w Polsce prawa. 

12. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.10.2019 r.  
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Załącznik nr 1 do Regulaminu. Wzór Karty Polecającego. 

 

 

 

KARTA POLECAJĄCEGO 

 

 

______________________ 

       Miejscowość i data 

 

 

Imię i nazwisko: _____________________________________ 

PESEL: _________________________________________ 

Nr telefonu: ___________________________________ 

Numer aktywnej polisy: ______________________________________  

Adres do wysyłki nagród: ________________________________________________ 

Niniejszym wyrażam dobrowolnie zgodę na udział w Programie Promocyjnym „POLEĆ NAS 

ZNAJOMYM”, oświadczam, iż otrzymałem oraz zapoznałem się z Regulaminem Programu 

Promocyjnego „POLEĆ NAS ZNAJOMYM” i akceptuję jego postanowienia bez zastrzeżeń. 

 

  Podpis Uczestnika Programu Promocyjnego: 

 

________________________________________ 

 

 

 

KOD POLECAJĄCEGO:        ___________________________________ 

 

 

Podpis Multiagencji Ubezpieczenia Włodarczyk: 

 

________________________________________ 
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Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych oraz zgody marketingowe. 
 

Wyrażam zgodę na wspólne przetwarzanie podanych powyżej danych osobowych przez firmę Tomasz 

Włodarczyk PRZEDSTAWICIEL UBEZPIECZENIOWO-FINANSOWY, z siedzibą w Grodźcu,  

ul. Wiejska 64, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  

NIP: 6652803283, REGON: 301035847 oraz firmę Pośrednictwo Ubezpieczeniowo-Finansowe 

Magdalena Włodarczyk-Wypych, z siedzibą w Grodźcu, ul. Wiejska 64, wpisaną do Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej NIP: 6652551930, REGON: 301471407, w celu  

i w zakresie organizacji, przeprowadzenia i wykonania Programu Promocyjnego „POLEĆ NAS 

ZNAJOMYM”. Przyjmuję do wiadomości, że mogę w dowolnym momencie wycofać tę zgodę 

wysyłając e-mail na adres: tomaszgrodziec@op.pl. Wycofanie przeze mnie zgody nie ma wpływu  

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody  

przed jej wycofaniem.  

Zostałem poinformowany, że podanie danych jest dobrowolne, że mam prawo dostępu  

do ich treści i prawo ich poprawiania. 

                                                                                       Podpis Uczestnika Programu Promocyjnego: 

         _____________________________________ 

 

 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Tomasz Włodarczyk PRZEDSTAWICIEL 

UBEZPIECZENIOWO-FINANSOWY, z siedzibą w Grodźcu, ul. Wiejska 64, wpisaną  

do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej NIP: 6652803283, REGON: 

301035847 oraz od Pośrednictwo Ubezpieczeniowo-Finansowe Magdalena Włodarczyk-Wypych,  

z siedzibą w Grodźcu, ul. Wiejska 64, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej NIP: 6652551930, REGON: 301471407, informacji handlowych, w tym  

na prowadzenie marketingu bezpośredniego usług przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń 

końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących, drogą elektroniczną, w szczególności  

w postaci wiadomości e-mail lub SMS/MMS zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002r.  

o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz z art. 172 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo 

telekomunikacyjne. 

 

W tym celu wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych w ramach Programu Promocyjnego „POLEĆ 

NAS ZNAJOMYM” nr telefonu oraz adresu e-mail zgodnie z Regulaminem Programu Promocyjnego 

„POLEĆ NAS ZNAJOMYM” oraz Polityką Prywatności. Zgoda jest dobrowolna, ale konieczna  

do otrzymywania informacji marketingowych.  

Podpis Uczestnika Programu Promocyjnego: 

       ______________________________________ 

 

Wyrażam zgodę podmiotom wskazanym powyżej na używanie telekomunikacyjnych urządzeń 

końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów realizacji postanowień Regulaminu 

zgodnie z art. 172 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. 

Podpis Uczestnika Programu Promocyjnego: 

                                                                                    _____________________________________ 


