Регламент на акцията „MEDIPE ОЦЕНЯВА 2021“
§1
Организаторът на акцията „MEDIPE ОЦЕНЯВА 2021“

ФИРМА

СЕДАЛИЩЕ

MEDPERSO
Spółka z
ograniczoną
odpowiedzialnością
DE sp. k.

ul. Racławicka 1519,
53-149 Wrocław

MEDPERSO
Spółka z
ograniczoną
odpowiedzialnością
EU sp. k.

ul. Racławicka 1519,
53-149 Wrocław

ДАНЪЧЕН
ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НАЦИОНАЛЕН СЪДЕБЕН РЕГИСТЪР
НОМЕР

8992893139

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, Nr:
0000882896

8943151337

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, Nr:
0000828703

§2
Настоящия регламент определят правилата за отпускане и изплащане на премия за Болногледачи и
Болногледачки, които сътрудничат с Организатора в рамките на провежданата акция.
§3
Акцията „ MEDIPE ОЦЕНЯВА 2021“ е валидна от 1.03.2021 do 31.08.2021.
§4
Участниците, които взимат участие в акцията „MEDIPE ОЦЕНЯВА 2021“ могат да бъдат лица/субекти, които през
периода на валидната акция, ще сключат договор с Организатора от 1.03.2021 до 31.08.2021 г., или лица вече
обвързани с договор за предоставяне на услуги за грижи на възрастни хора в Германия не по-късно от
31.08.2021. Останалите условия за признаване и изплащане на премията/бонуса са изяснени в § 5 и § 6 от
настоящия договор.
§5
Еднократната стойност на „MEDIPE ОЦЕНЯВА 2021“ се дължи на продължителния брой на дните в които са били
предоставяни услуги за грижи в Германия и е в размер на:
-80,00 EUR (словом осемдесет евро) нето за 60 дни или
-150,00 EUR (словом сто и педесет евро) нето за 90 дни

§6
1. За да получите премията „ MEDIPE ОЦЕНЯВА 2021“, Участникът посочен в § 4, трябва да отговаря на
следните условия:
a) трябва да бъде предоставена услугата за грижи в Германия въз основа на предварително сключен
договор, не по-късно от 31.08.2021
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b) трябва да бъде предоставена услугата за грижи непрекъсното в продължение на 60 дни или 90 дни в
периода от 1.03.2021 do 28.11.2021.
c) Трябва да бъдат спазени условията и разпоредбите на договореното споразумение с Организатора.
Премията „MEDIPE ОЦЕНЯВА 2021“ не се признава, когато не са спазени договорените условия с
Организатора от Страна на Участника, а преди всичко, когато му е наложено наказание
2. Прекъсванията в изпълнението на поръчката/предложението, причинени от фактори или събития
независими от Участника (например, смърт на лицето за което са полагани грижи, отказ на клиента от
услугите на Организатора) не засягат възможността за получаване на Премията „MEDIPE ОЦЕНЯВА 2021“,
но в този случай условието за получаване е продължаване на сътрудничеството чрез започване на
реализация на друга поръчка не по-късно от 10 дни.
§7
Премията „ MEDIPE ОЦЕНЯВА 2021“ се изплаща еднократно в периода от 1.03.2021 do 31.08.2021.
§8
Премията „MEDIPE ОЦЕНЯВА 2021“ ще бъде изплатена по банков път и сметка, посочена от Участника в
Договора за поръчка, сключен с Организатора до 14-ия ден на следващия месец, след изпълнената услуга и
изпълнените услувия, обосноваващи изплащането на Премията „MEDIPE ОЦЕНЯВА 2021“
§9
Периодът на предоставяне на услугата за общо 60 или 90 дни в периода от 1.03.2021 do 28.11.2021, определящ
получаването на Премията „MEDIPE ОЦЕНЯВА 2021“ по това действие, няма да бъде включен като период на
предоставяне на услугата в рамките на другите промоционални дейности на Организатора. Промоциите не се
комбинират.

§10
В отношенията с лицето, предоставящо услугата прилага се следнния регламент и правилно сключен договор с
Организатора. Настоящия регламент е достъпен на уебсайта на Организатора и това е единственият документ,
уточняващ правилата за отпускане на Премията „MEDIPE ОЦЕНЯВА 2021“. Организаторът си запазва правото
да прави промени в този рагламент, включително предсрочното прекратяване на акцията, след като
информира предварително Участниците, като публикува съответната информация на уебсайта, без да
предоставя обосновка. Промяната или по-ранното прекратяване на акцията, няма да накара участниците да
загубят правата си, придобити преди изменението на Регламента или по-рано преди прекратяване на акцията.

1.
2.

3.

§11
Администраторът на лични данни на участниците в Премията „MEDIPE ОЦЕНЯВА 2021“ е Медипе
Груп/ Medipe Group.
Подробна информация за субектите,които са част от групата Медипе Груп, можете да намерите на
www.medpie.bg в раздела „защита на личните данни“ в следния линк:
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪАДМИНИСТРАТОРИТЕ
Информационни клаузи се намират на www.medipe.bg в раздела „защита на личните данни“ в следния
линк:
защита на личните данни
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