
Regulamin akcji „Poleć nam opiekunkę/opiekuna” 
 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 
Celem niniejszego regulaminu (zwany dalej Regulaminem) jest ustalenie zasad przyznawania i 
wypłacania premii pieniężnej w ramach uczestnictwa w wyżej wymienionej Akcji.  
 
Organizatorem Akcji jest: 

 

1. Agencja Zatrudnienia EFEKT Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą ul. Wyzwolenia 4, 66-500 Strzelce 

Krajeńskie; REGON: 081239399, NIP: PL2810085785 Zwana dalej „Organizatorem”. 

 

2. Akcja jest organizowana na zasadach określonych niniejszym Regulaminem i zgodnie z 

powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

 
3. Regulamin Akcji jest dostępny w siedzibie Organizatora, jak również na stronie 

internetowej www.efekt-24.pl. 

§2 ZASADY I WARUNKI UCZESTNICTWA W AKCJI 
 

1. Akcja trwa od dnia 01.07.2021 r. do dnia 14.01.2023 r. 

2. W Akcji „Poleć nam opiekuna/opiekunkę” mogą uczestniczyć osoby fizyczne, które 

ukończyły 18 lat, mają pełną zdolność do czynności prawnych oraz zgłoszą chęć 

uczestnictwa w Akcji w terminie 01.07.2021 r. - 30.11.2022 r. Organizatorowi w sposób 

opisany w Regulaminie i które polecą kandydatkę/kandydata lub też 

kandydatki/kandydatów do pracy w Niemczech w charakterze opiekunki/opiekuna 

osoby w podeszłym wieku, niepełnosprawnej lub przewlekle chorej i które uzyskały 

zgodę kandydata na polecenie go Organizatorowi, poinformowały kandydata o 

poleceniu go Organizatorowi, a osoba polecana jest zainteresowana wzięciem udziału 

w rekrutacji prowadzonej przez Organizatora (dalej zwane "Uczestnikami Akcji").  

3. Aby premia pieniężna została przyznana Uczestnikowi Akcji muszą zostać spełnione 

wszystkie następujące warunki: 

1) Uczestnik Akcji polecił Organizatorowi kandydata w terminie od 01.07.2021 r. do 
30.11.2022 r., 
2) polecona osoba rozpocznie wykonywanie usługi opieki nad osobą w podeszłym wieku, 
niepełnosprawną lub przewlekle chorą na terenie Niemiec w okresie od 01.07.2021 r. do 
30.11.2022 r. na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z Organizatorem; 
2) polecona osoba wykona usługę opieki nieprzerwanie przez okres kolejnych, następujących 
po sobie co najmniej 30 dni; 
3) polecona osoba przestrzega warunków i postanowień umowy zawartej z Organizatorem, na 
podstawie której świadczone są usługi opieki, 
4) polecana osoba nie zawierała wcześniej z Organizatorem umów dotyczących świadczenia 
usług opieki. 
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4. Premia nie przysługuje w przypadku naruszenia przez osobę polecaną warunków 

umowy zawartej z Organizatorem, a w szczególności w przypadku jej rozwiązania przez 

osobę polecaną lub Organizatora z przyczyn leżących po stronie osoby polecanej. 

5. Zgłoszenie następuje przez kontakt telefoniczny lub sms (treść: imię i nazwisko 

Uczestnika Akcji, tj. osoby polecającej, hasło „Premia” –  na numer telefonu swojej 

koordynatorki, jeżeli Uczestnikiem Akcji jest osoba współpracująca z Organizatorem, 

bądź przesłanie wiadomości e-mail na adres: opieka@praca-efekt.pl, lub wypełnią i 

przekażą (osobiście, drogą listowną lub pocztą elektroniczną) formularz przesłany 

listownie lub znajdujący się na stronie: www.efekt-24.pl. W przypadku przesłania 

zgłoszenia drogą e-mail w treści e-maila konieczne jest zawarcie oświadczeń o 

wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z oświadczeniem 

podanym w udostępnionym formularzu i o zgodzie kandydata na polecenie go. 

Złożenie takich oświadczeń jest wymagane także podczas zgłoszeń, które odbywają się 

drogą telefoniczną. 

§3 ZASADY PRZYZNAWANIA PREMII 
 

1. Uczestnicy Akcji, którzy spełnią warunki określone w § 2 Regulaminu, otrzymają premię 

pieniężną zależną od ilości poleconych do pracy kandydatek i kandydatów, jeżeli 

polecona osoba/osoby spełnią wymagane warunki określone w Regulaminie, w 

szczególności w § 2 ust. 3, tj. przede wszystkim rozpoczną wykonywanie usługi opieki 

nad osobą w podeszłym wieku, niepełnosprawną lub przewlekle chorą na terenie 

Niemiec w okresie od 01.07.2021 r. do 30.11.2022 r. na podstawie umowy 

cywilnoprawnej zawartej z Organizatorem, będą wykonywać usługę opieki przez okres 

kolejnych, następujących po sobie co najmniej 30 dni, będą przestrzegać warunków i 

postanowień umowy zawartej z Organizatorem, na podstawie której świadczone są 

usługi opieki, a polecana osoba nie zawierała wcześniej z Organizatorem umów 

dotyczących świadczenia usług opieki. 

 
2. W przypadku spełnienia wszystkich wymaganych warunków Uczestnikowi Akcji za 

polecenie osoby/osób zostanie przyznana premia w wysokości: 

  

Ilość poleconych osób Kwota łączna premii 

1 osoba 50 Euro 

2 osoby 100 Euro 

3 osoby 200 Euro 

4 osoby 250 Euro 

5 osób 400 Euro 

 
3. Przyznana premia zostanie wypłacona przelewem na rachunek bankowy Uczestnika 

Akcji wskazany w umowie o świadczenie usług zawartej z Organizatorem wraz z 

należnym z jej tytułu wynagrodzeniem, w okresie do 14-go dnia miesiąca 

kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym zostaną spełnione wszystkie 

warunki wskazane w § 2 Regulaminu, jeżeli Uczestnik Akcji jest osobą współpracującą 
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z Organizatorem i ma zawartą z nim umowę. Jeżeli Uczestnik Akcji nie współpracuje z 

Organizatorem i nie ma zawartej z nim umowy o świadczenie usług, to przyznana 

premia zostanie mu wypłacona w terminie do 14. dnia miesiąca kalendarzowego 

następującego po miesiącu, w którym zostaną spełnione wszystkie wskazane w 

Regulaminie warunki, na rachunek bankowy podany przez Uczestnika Akcji. 

 
§4 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

 
1. Wszelkie reklamacje, dotyczące sposobu przeprowadzania Akcji, Uczestnicy winni 

zgłaszać na adres Organizatora. 

2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zostać przesłane w terminie do 14 dni od wykrycia 

nieprawidłowości i powinno zawierać dane zgłaszającego reklamację oraz przyczynę 

reklamacji, jednak nie później niż do 01.02.2023 r. 

3. Reklamacje należy kierować do Organizatora, na adres e-mail: opieka@praca-efekt.pl 

z dopiskiem "Reklamacja – Akcja „Poleć nam opiekunkę/opiekuna” wraz z imieniem, 

nazwiskiem oraz adresem do korespondencji. 

4. Organizator rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej wpłynięcia do 

Organizatora. Odpowiedź na reklamację sporządza się i niezwłocznie wysyła 

Uczestnikowi w terminie wyżej określonym. 

5. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego przewidzianego niniejszym 

Regulaminem, do rozpatrywania wszelkich sporów związanych z przebiegiem Akcji 

powołane są sądy powszechne w Polsce. 

§5 REZYGNACJA 
 
Użytkownik Akcji może w każdym czasie wycofać się z uczestnictwa w Akcji, bez konieczności 
podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów z tego tytułu. W tym celu 
Uczestnik powinien poinformować Organizatora o swojej decyzji poprzez jednoznaczne 
oświadczenie złożone Organizatorowi w dowolnej formie, w szczególności pocztą 
elektroniczną na adres opieka@praca-efekt.pl. Zgłoszony kandydat może w każdej chwili 
zażądać wyłączenia go z procesu rekrutacyjnego. 
 

§6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie znajdują zastosowanie 

przepisy prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej, a także 

odpowiednie regulacje serwisów społecznościowych, z których korzystają Uczestnicy 

w celu zgłoszenia swojego udziału. Zgłoszenie udziału w Akcji oznacza zapoznanie się z 

treścią i akceptację warunków niniejszego Regulaminu. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie w trakcie 

trwania Akcji poprzez opublikowanie nowego Regulaminu lub zmian w Regulaminie na 

stronie www.efekt-24.pl.  

3. Uczestnik Akcji ponosi pełną odpowiedzialność, jeżeli jego zgłoszenie będzie naruszało 

prawa osób trzecich lub powszechnie obowiązujące przepisy. 
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4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.07.2021 r. Organizator zastrzega sobie 

prawo do zmiany treści Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z chwilą ich 

opublikowania na stronie internetowej www.efekt-24.pl.  

 
Załącznik nr 1 – Polityka prywatności Akcji „Poleć nam opiekunkę/opiekuna” 

 
Cel Polityki 
 
Niniejsza Polityka powstała celem poinformowania Uczestnika o przetwarzaniu Twoich 
danych i danych poleconej osoby w związku z Akcją „Poleć nam opiekunkę/opiekuna”. Wymóg 
ten został nałożony w art. 13 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 (dalej: RODO). Niniejsza Polityka stanowi aktualizację obowiązku 
informacyjnego określonego w art. 13 RODO, gdyż dużą część informacji dotyczących 
przetwarzania Twoich danych przekazaliśmy Ci podczas zawarcia umowy o świadczenie usług 
opieki nad osobami w podeszłym wieku, przewlekle chorymi lub niepełnosprawnymi, jeżeli 
zawarłeś z nami taką umowę. W razie jakichkolwiek wątpliwości możesz skontaktować się z 
nami telefonicznie lub mailowo. Ponadto przypominamy o najistotniejszych informacjach 
związanych z przetwarzaniem Twoich danych. 
 
Kto jest administratorem Twoich danych?  
 
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Akcji jest: 
Agencja Zatrudnienia EFEKT Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą ul. Wyzwolenia 4, 66-500 Strzelce 
Krajeńskie; REGON: 081239399, NIP: PL2810085785;  
Podstawa prawna i cel przetwarzania Twoich danych 
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w ramach Akcji jest prawnie 
uzasadniony interes współadministratorów tj. art. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Twoje dane będą 
przetwarzane również w celu realizacji obowiązku prawnego związanego z wypłatą i 
rozliczeniem Twojej Prowizji, tj. w celach rozliczeniowych i księgowych. Poza tym dane mogą 
być przetwarzane w związku z zaistnieniem uzasadnionego interesu prawnego 
Administratora, w tym w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przez roszczeniami. Podanie 
danych jest dobrowolne, ale konieczne do uczestnictwa w Akcji. 
Twoje dane są przetwarzane w celu przeprowadzenia „Poleć nam opiekunkę/opiekuna” w tym 
w celu wypłaty Premii. 
 
Jak długo przechowujemy Twoje dane? 
 
Twoje dane osobowe związane z Akcją będą przechowywane przez okres jej trwania, a po jej 
zakończeniu przez okres trwania Umowy o Świadczenie Usług, najpóźniej przez okres 
niezbędny do dochodzenia roszczeń lub obrony przez roszczeniami, aż do przedawnienia tych 
roszczeń. 
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Jakie masz prawa? 
 
Masz prawo:  

• dostępu do swoich danych osobowych, 

• żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz 

uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, 

• żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia 

przez nią zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, 

• żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na szczególną 

sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzane są dane na podstawie prawnie 

usprawiedliwionego interesu Administratora, 

• przenoszenia swoich danych osobowych, 

• wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, 

tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

Komu przekazujemy Twoje dane? 
Odbiorcami danych osobowych są: 

• podmioty przetwarzające na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych 

(np. podmioty powiązane, podmioty świadczące usługi na rzecz administratora np. 

administracyjne i księgowe, marketingowe, informatyczne), podmioty z grupy 

przedsiębiorstw współpracujących z Agencją Zatrudnienia EFEKT Sp. z o.o. Sp.k., inne 

niż współadministratorzy. 

 
 
Zgoda: 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie udostępnionych przeze mnie danych osobowych w ramach akcji 
''Poleć nam opiekunkę/opiekuna'' Agencji Zatrudnienia Efekt sp. z o.o. sp.k., ul. Wyzwolenia 4, 66-500 
Strzelce Krajeńskie, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Akcji. Oświadczam, że polecona 
przeze mnie osoba wyraziła zgodę na polecenie jej w ramach akcji ''Poleć nam opiekunkę/opiekuna'', 
została poinformowana o jej poleceniu, wyraziła zgodę na udostępnienie przeze mnie jej danych 
osobowych i na przetwarzanie jej danych w ramach akcji ''Poleć nam opiekunkę/opiekuna'' Agencji 
Zatrudnienia Efekt sp. z o.o. sp.k., ul. Wyzwolenia 4, 66-500 Strzelce Krajeńskie, zgodnie z zasadami 
określonymi w Regulaminie Akcji. 
 


