REGULAMIN PROGRAMU MEDICLUB

§1
Regulamin
1.

2.

Organizatorem Programu „MEDICLUB”, zwanym dalej „Programem” jest Medicover Sp. z
o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, Tel. 48 22 592
70 00, Fax 48 22 597 70 79, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS: 0000021314, NIP: 525-15-77-627 o kapitale zakładowym 36.000.000,złotych opłaconym w całości.
Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Programu i opisuje wszystkie warunki
uczestnictwa w nim.
§2
Definicje

Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, otrzymują następujące znaczenie:
ORGANIZATOR – Medicover Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskie 96,
Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego KRS: 0000021314, REGON: 012396508, NIP: 525-15-77-627, Kapitał zakładowy:
36.000.000 złotych
UCZESTNIK PROGRAMU – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która
na podstawie danych przesłanych w Formularzu została zarejestrowana przez Organizatora w Bazie
Danych Programu.
PARTNER - podmiot z Grupy Medicover lub inny podmiot współpracujący z Organizatorem. Lista
Partnerów Programu dostępna jest na stronie https://www.medicover.pl/grupa-medicover/
PROGRAM - program MediClub to bezpłatny program dla każdego Uczestnika Programu, który ceni
sobie zdrowy styl życia i chce korzystać z wyjątkowych propozycji przygotowanych przez spółki Grupy
Medicover i Partnerów.
REGULAMIN - niniejszy dokument, który określa warunki uczestnictwa w Programie.
FORMULARZ PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU - formularz, na którym Uczestnik zgłasza zamiar
przystąpienia do Programu, podaje swoje dane osobowe, akceptując tym samym warunki
Regulaminu i wyraża zgody marketingowe.
BAZA DANYCH PROGRAMU - zbiór danych osobowych (Imię, Nazwisko, adres e-mail) Uczestników
Programu przetwarzanych przez Organizatora oraz PARTNERÓW PROGRAMU za zgodą Uczestnika
Programu.
Medicover GO – serwis internetowy należący do Medicover Sp. z o.o. oferujący diety i plany
treningowe, znajdujący się pod adresem www.medicovergo.com

MEDISTORE – sklep internetowy należący do Medicover Sp. z o.o. znajdujące się pod adresem
https://medistore.com.pl/
MEDICOVER ONLINE – platforma dla Pacjentów Medicover należąca do Medicover Sp. z o.o.
znajdująca się pod adresem https://mol.medicover.pl/
MEDICOVER BENEFITS – platforma kafeteryjna dostępna bezpłatnie dla Członków MediClub należąca
do Medicover Benefits Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie znajdująca się pod adresem:
https://platformabenefitowa.pl/
§3
Postanowienia ogólne

1.
2.
3.

Program rozpoczyna się 1.04.2018 i trwa do dnia jego zakończenia przez Organizatora.
Udział w Programie jest dobrowolny i bezpłatny.
W celu przystąpienia do Programu należy zapoznać się z Regulaminem oraz wypełnić
Formularz przystąpienia do Programu znajdujący się na stronie https://mediclub.pl/
podając swoje dane osobowe i wyrażając zgody marketingowe.
§4
Ochrona danych osobowych

1.

Administratorem danych osobowych uczestników Programu jest Organizator.

Organizator zobowiązuje się gromadzić, przetwarzać i udostępniać dane podane przez
Uczestników na potrzeby prowadzenia Programu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o
ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922).
2.

Warunkiem przystąpienia do Programu jest zarejestrowanie się z Uczestnika poprzez
Formularz przystąpienia do programu na www.mediclub.pl oraz zaakceptowanie
Regulaminu programu i wyrażenie następujących zgód marketingowych:

Deklaracja zgody na przysyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną o treści:
„Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji
elektronicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną, na podany adres e-mail oraz w postaci SMS, przez Medicover Sp. z o.o. oraz
podmioty z Grupy Medicover, wyszczególnionych na stronie https://www.medicover.pl/grupamedicover/.”
Deklaracja zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów marketingowych
podmiotów z Grupy Medicover, wyszczególnionych na stronie https://www.medicover.pl/grupamedicover/.”
Deklaracja zgody na przekazywanie treści marketingowych z wykorzystaniem telefonu o treści:

„Wyrażam zgodę na przekazywanie treści marketingowych na podany przeze mnie numer
telefonu, w tym przy użyciu automatycznych systemów wywołujących, w rozumieniu ustawy z
dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne przez Medicover Sp. z o.o. oraz podmioty z Grupy
Medicover, wyszczególnionych na stronie https://www.medicover.pl/grupa-medicover/.”
Zgoda na przekazywanie niezamówionych informacji handlowych Partnerów Programu o treści:
„Wyrażam zgodę na przekazywanie przez Medicover Sp. z o. o, Al. Jerozolimskie 96, 00-807
Warszawa niezamówionych informacji handlowych Partnerów Programu, wyszczególnionych na
stronie https://www.medicover.pl/, drogą elektroniczną.”
3.

4.

5.

6.
7.

Dane osobowe Uczestników Programu w zakresie imienia, nazwiska, adresu e-mail będą
udostępniane Partnerom Programu w celu realizacji Programu. Podanie danych przez
Uczestnika jest dobrowolne lecz niezbędne do przystąpienia i uczestnictwa w Programie.
Uczestnikom Programu przysługuje prawo dostępu i poprawiania swoich danych zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz.
922). Usunięcie danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Programie.
Uczestnik Programu zobowiązany jest zawiadomić Organizatora o każdej zmianie swoich
danych osobowych. Może także żądać usunięcia tych danych z Bazy Danych Programu takie usunięcie powoduje utratę uczestnictwa w Programie
Uczestnik w każdym czasie może zrezygnować z uczestnictwa w Programie
Uczestnik, który w trakcie trwania Programu odwoła udzielone zgody marketingowe
automatycznie traci prawo do udziału w Programie.
§4
Zasady organizacji Programu MediClub

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.

Osoba, która zarejestruje się do Programu, zyskuje status Uczestnika Programu.
Warunkiem udziału w Programie jest wypełnienie Formularza przystąpienia do Programu
i akceptacja wszystkich zgód marketingowych.
Rejestracja w programie MediClub skutkuje założeniem kont w:
 Platformie Medicover GO – „Abonament podstawowy” na okres 12 miesięcy od
momentu rejestracji w MediClub
 Sklepie internetowym MediStore
 Platformie kafeteryjnej Medicover Benefits
Konto w Medicover OnLine jest dostępne jedynie dla Pacjentów Medicover Sp. z o.o.
Uczestnik Programu MediClub uzyskuje dostęp do stałych zniżek oferowanych przez
Organizatora oraz ofert specjalnych przygotowywanych przez Organizatora i Partnerów.
Uczestnik Programu stałe zniżki może sprawdzić na stronie https://mediclub.pl/
Partnerzy nie są upoważnieni do reprezentowania Organizatora lub do składania w jego
imieniu jakichkolwiek zapewnień, oświadczeń lub podejmowania zobowiązań w imieniu
Organizatora.
Korzyści i prawa związane z uczestnictwem w Programie nie mogą być sprzedawane,
przenoszone ani zbywane.

§5
Kontakt i reklamacje
1.
2.
3.
4.

Wszelkie uwagi dotyczące Programu i jego realizacji można zgłaszać pod adresem
dok@medicover.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu 500 900 500.
Wszelkie reklamacje można składać na adres dok@medicover.pl
Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, uzasadnienie reklamacji
Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 30 dni od dnia ich otrzymania Prawo złożenia
reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Programu
§6
Postanowienia końcowe

1.

2.

3.
4.
5.

Zmiana regulaminu następuje poprzez udostępnienie zmienionego tekstu na stronie
www.mediclub.pl (w tym również do pobrania w formacie PDF). O zmianie regulaminu
Medicover informuje poprzez komunikat na www.mediclub.pl oraz poprzez przesłanie
zarejestrowanym Uczestnikom Programu na adres e-mail przypisany do ich konta
powiadomienia o zmianie regulaminu (wraz z załączonym regulaminem w formacie PDF).
Zmieniony regulamin jest wiążący dla zarejestrowanego Uczestnika Programu, który nie
zrezygnuje z uczestnictwa w Programie przed datą wejścia w życie zmienionego
regulaminu. Termin wejścia w życie zmienionego regulaminu będzie wynosić co najmniej
14 dni od daty powiadomienia o zmianie regulaminu dokonanego zgodnie z ust. 1
powyżej. Zmiana regulaminu nie będzie mieć wpływu na zamówienia złożone przed taką
zmianą, które są realizowane na zasadach dotychczasowych.
Medicover Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian ofert dostępnych dla Uczestników
Programu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych oraz ich modyfikowania.
Zasady Programu obowiązują wszystkich Uczestników Programu.
W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie
powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.04.2018

