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Regulamin Promocji „Polecam Visa and Work” obowiązuje od 02.05.2020 r. do 31.12.2020 r. 

 

§ 1. Organizator Promocji 

 

1. Promocja „Polecam Visa and Work” zwana dalej „Promocją” organizowana jest przez Visa and Work 

Sp. z o.o.  z siedzibą we Wrocławiu  przy ul. Wita Stwosza 16, wpisana do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000623318, posiadający numer 

identyfikacji podatkowej NIP: 899 279 24 44. 

2. Do zadań Organizatora należy bieżące nadzorowanie przebiegu Promocji.  

 

§ 2 Dane osobowe 

 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Visa and Work Sp. z o.o. z siedzibą 

we Wrocławiu. 

2. Funkcję nazwy Inspektora Danych Osobowych pełni pracownik Visa and Work Sp. z o.o., z którym 

Uczestnicy Promocji oraz Nowi Klienci mogą skontaktować się pod adresem: 

biuro@visaandwork.com 

3. Visa and Work Sp. z o.o. będzie przetwarzać dane osobowe Uczestników Promocji oraz Nowych 

Klientów wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszej Promocji  oraz w celu przeprowadzenia 

postepowania reklamacyjnego. 

4. Dane osobowe Nowych Klientów Visa and Work Sp. z o.o. otrzymała od Uczestników Promocji.  

5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Visa and Work Sp. z o.o.  jest 

oświadczenie Uczestnika Promocji zawierające: zgodę na uczestniczenie w Promocji, imię i nazwisko, 

PESEL, adres zamieszkania informacje dotyczące wypłaty Premii  oraz dane Nowego Klienta. 

Uczestnicy Promocji podają swoje dane osobowe dobrowolnie, jednakże ich niepodanie może 

uniemożliwić realizację Promocji przez Visa and Work Sp. z o.o. i wykonanie wypłaty Premii.  

6. Dane osobowe Uczestników Promocji oraz Nowych Klientów będą przechowywane od momentu ich 

podania przez Uczestnika Promocji przez okres trwania Promocji wskazany w §4 poniżej oraz po 

zakończeniu Promocji przez okres niezbędny do dochodzenia przez Uczestników Promocji albo 

Nowych Klientów roszczeń z tytułu uczestnictwa w Promocji. Po zakończeniu powyższego okresu, 

dane osobowe Uczestników Promocji oraz Nowych Klientów zostaną zanonimizowane.  

7. Za pośrednictwem maila: biuro@visaandwork.com lub w siedzibie spółki , Uczestnicy Promocji oraz 

Nowi Klienci:  

a. mają prawo do dostępu i sprostowania swoich danych osobowych oraz ich przeniesienia; 

b.  mogą żądać ich usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.  

8. Uczestnicy Promocji oraz Nowi Klienci mają również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

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

pod adresem www.uodo.pl.  
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§ 4. Czas trwania Promocji/Okres, w jakim można przystąpić do Promocji 

 

1. Promocja trwa od 02.05.2020 r. do 31.12.2020 r.  

2. Zakończenie Promocji nie wpływa na prawa nabyte przez Uczestników Promocji w okresie jej 

trwania.  

 

§ 5. Uczestnictwo w Promocji/Uczestnicy Promocji 

 

1. Promocja przeznaczony jest dla osób fizycznych, zwanych dalej „Uczestnikami Promocji”, które 

spełniają łącznie poniższe warunki: 1) są klientami lub byłymi klientami Visa and Work Sp. z o.o. 2) 

posiadają numer PESEL; 3) polecą Nowemu Klientowi, którąkolwiek z usługi Visa and Work Sp. z o.o 

2. Aby zostać Uczestnikiem Promocji, należy podczas jego trwania spełnić, poniższe warunki z 

zachowaniem ich kolejności: wypełnić oświadczenie oraz  skutecznie polecić usługi Visa and Work Sp. 

z o.o. (*za skuteczne polecenie rozumie się podpisanie umowy przez Visa and Work Sp. z o.o. z 

Nowym Klientem poleconym przez Uczestnika Promocji oraz opłacenia usługi przez Nowego Klienta). 

 

§ 6. Zasady Promocji i wypłata Premii 

 

1. Uczestnik Promocji, który w okresie trwania Promocji  spełnił warunki określone w § 5 otrzyma, 

nagrodę pieniężną zwaną dalej „Premią” lub odpowiednio „Premiami” w wysokości:  100 zł za 

każdego Nowego Klienta, który zawrze umowę na usługi Visa and Work Sp. z o.o. oraz ją opłaci.  

2. Należne Premie za polecenie usług Visa and Work Sp. z o.o.  wypłacane będą Uczestnikom Promocji 

najpóźniej do końca miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym warunki jej 

otrzymania zostały spełnione. Przykład: Jeśli Nowy Klient zawrze umowę w maju i w czerwcu dokona 

zapłaty za usługę, to Premia zostanie wypłacona do końca czerwca.  

3. Należne Premie wypłacane są na rachunek osobisty należący do Uczestnika Promocji podany w 

oświadczeniu  lub w gotówce.  

 

§ 7. Reklamacje 

 

Reklamacje związane z uczestnictwem w Promocji, Uczestnik Promocji może składać na adres: 

biuro@visaandwork.com  
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