Regulamin Konkursu „Zostań Ambasadorem marki A&J Partners”
§ 1. Postanowienia ogólne
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Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Konkursie „Zostań Ambasadorem marki A&J Partners”.
Konkurs jest skierowany do Opiekunek/Opiekunów osób starszych współpracujących ze spółkami z Grupy
Kapitałowej A&J Partners oraz innych osób chcących rozpocząć współprace z A&J Partners.
Organizatorem Konkursu oraz fundatorem nagrody jest A&J Partners sp. z o.o., 41-902 Bytom,
ul. Dworcowa 25, NIP: 626-301-42-09, REGON: 243470795, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego w Katowicach pod numerem KRS 0000493588, zwanej dalej Organizatorem.
Treść niniejszego Regulaminu będzie dostępna dla wszystkich uczestników na stronie internetowej
www.ajpartners.pl oraz www.opiekunki.ajpartners.pl, na firmowym profilu Facebookowym firmy
A&J Partners: www.facebook.com/ajpartnersopiekunki/oraz w siedzibie firmy.
Wzięcie przez Uczestnika udziału w Konkursie oznacza jego bezwarunkową zgodę na zastosowanie wszystkich
postanowień niniejszego Regulaminu. Uczestnik wyraża zgodę na związanie się niniejszym Regulaminem
w momencie rozpoczęcia udziału w Konkursie.
W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy (czyli osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę) firmy
A&J Partners Sp. z o. o. oraz członkowie ich rodzin.

§ 2. Czas trwania konkursu
1.
2.

Konkurs rozpoczyna się dnia 08.10.2020 i trwa do 31.12.2020. Zgłoszenia nadesłane po zakończeniu Konkursu,
jak i zawarte umowy po tej dacie, nie będą brane pod uwagę.
W przypadku nierozstrzygnięcia konkursu wskutek niespełnienia warunków przez żadnego
z uczestników, Organizator zastrzega sobie możliwość przedłużenia konkursu.

§ 3. Uczestnictwo w konkursie
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Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
Uczestnikami Konkursu mogą być wszystkie osoby, które spełnią warunki niniejszego regulaminu.
Nadzór prawny nad prawidłowym przebiegiem konkursu prowadzi radca prawny.

§ 4. Zasady konkursu
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Przedmiotem Konkursu jest pozyskanie jak największej ilości osób, które podpisały umowę
z Organizatorem Konkursu (lub spółkami powiązanymi) oraz należycie wykonały
usługę opieki
w okresie nie krótszym niż 30 dni, lub też na rzecz których były świadczone usługi opiekuńcze przez
Organizatora (lub spółki powiązane) w okresie nie krótszym niż 30 dni.
Pozyskanie zarówno każdej osoby do usług w opiece, jak i klienta na rzecz którego będą świadczone usługi
opiekuńcze, musi się odbywać za jej zgodą, zgodnie z obowiązującymi zasadami RODO.
Ilość pozyskanych osób, które podjęły się świadczenia usług opiekuńczych oraz klientów, na rzecz których
będą świadczone usługi opiekuńcze, sumują się.
W Konkursie nie mogą być zgłaszane osoby oraz klienci, którzy byli już wcześniej zarejestrowani
w bazie organizatora.
Każdy Uczestnik Konkursu by wziąć udział w walce o nagrodę musi pozyskać co najmniej 5 osób i/lub klientów,
którzy spełnią wymogi regulaminowe.
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Kwalifikację (zawarcie umowy) zgłoszonych osób oraz klientów ocenia wyznaczony przez Organizatora
Konkursu pracownik Grupy Kapitałowej A&J Partners, który każdorazowo przekazuje uczestnikowi informację
o zakwalifikowaniu lub nie zakwalifikowaniu zgłoszonych kandydatów.
Liczba pozyskanych współpracowników (punktów) zależna jest także od spełnienia dalszych warunków.
Zarekomendowane osoby do wykonywania usług opieki muszą wyrazić zgodę na rejestrację, pozytywnie
przejść proces rekrutacji, wyjechać do opieki w miesiącach trwania konkursu to jest w październiku,
listopadzie lub grudniu. oraz wykonać należycie zlecenie przez okres co najmniej 30 dni. W zakresie klientów
natomiast pozyskanym klientem jest osoba, która podpisze umowę na usługi opiekuńcze i wobec niej będzie
ta usługa wykonywana w okresie trwania Konkursu przez co najmniej 30 dni.
Każda osoba zainteresowana udziałem w Konkursie, zobowiązana jest do wypełnienia formularza
zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.opiekunki.ajpartners.pl/polecanie/ oraz każdorazowo
samodzielnie zgłosić pozyskane osoby i/lub klientów kontaktując się z A&J Partners, wysyłając maila na adres
konkurs@ajpartners.pl lub wypełniając formularz. Każdy z uczestników konkursu, jeśli nie jest
Opiekunką/Opiekunem A&J Partners, musi podpisać umowę na pozyskanie osób i/lub klienta. W przypadku
przedłużenia konkursu udział biorą wyłącznie osoby, które zgłosiły się w pierwszym terminie konkursu.
Nagrodę główną w postaci 50” telewizora Samsung, spośród wszystkich osób biorących udział w konkursie,
otrzyma uczestnik o największej liczbie pozyskanych osób i/lub klientów. W przypadku równej ilości
pozyskanych osób i/lub klientów, o zwycięstwie zadecyduje wcześniejszy termin zgłoszenia ostatniej
poleconej osoby i/lub klienta.
Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w dniu 1 lutego 2021 r., z zastrzeżeniem zapisów § 2 ust. 2 Regulaminu.
Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.opiekunki.ajpartners.pl oraz na firmowym
profilu Facebookowym firmy A&J Partners: www.facebook.com/ajpartnersopiekunki/. Laureaci Konkursu
zostaną powiadomieni o przyznaniu nagrody telefonicznie (pod wskazanym w formularzu numerem telefonu)
w ciągu 5 dni roboczych od dnia rozstrzygnięcia Konkursu.
Uczestnik nie może żądać zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny, ani na żadną inną formę rekompensaty,
nie może przenieść prawa do nagrody na osobę trzecią.
Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do niewskazania zwycięzcy nagrody głównej.

§6. Nagroda w Konkursie
1. Nagrodą w Konkursie jest telewizor Samsung 50” ufundowany przez Organizatora.
2. Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania dodatkowych nagród i wyróżnień.
3. Organizator jest w całości odpowiedzialny za wręczenie ufundowanych nagród.
4. Nagrody zostaną przekazane osobiście w siedzibie Organizatora (Bytom) lub pocztą kurierską na adres
położony w Polsce a wskazany przez Laureata podczas rozmowy telefonicznej.
5. Organizator w całości pokrywa ewentualne koszty, jakie poniesie w związku z dostarczeniem (wysyłką) nagród
Laureatom Konkursu.
§ 7. Dane osobowe
1. Administratorem zbieranych w Konkursie danych osobowych jest Spółka: A&J Partners Sp. z o.o.,
41-902 Bytom, ul. Dworcowa 25, NIP: 626-301-42-09, REGON: 243470795, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Katowicach pod numerem KRS 0000493588.
2. Dane osobowe będą przetwarzane, zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
oraz 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.
3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) i b) Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
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z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE.
Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do rozstrzygnięcia Konkursu oraz realizacji działań
promocyjnych i marketingowych polegających na publicznym poinformowaniu o zwycięzcy Konkursu.
Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy powszechnie
obowiązującego prawa.
Uczestnik Konkursu ma prawo do żądania informacji o zakresie przetwarzania swoich danych osobowych,
prawo dostępu do treści tych danych, uzupełniania i sprostowania danych, gdy są one niekompletne,
nieaktualne lub nieprawdziwe. Ma prawo również wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych
osobowych w wymienionym celu.
Dane będą udostępniane jedynie uprawnionym podmiotom, w okolicznościach przewidzianych
w powszechnie obowiązujących przepisach.
Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do udziału w Konkursie.

§8. Postępowanie reklamacyjne
1. Reklamacje Uczestników związane z Konkursem, mogą być składane pisemnie na adres Organizatora lub
e-mailem na następujący adres e-mail: konkurs@ajpartners.pl, w trakcie trwania Konkursu lub
w terminie 14 dni od dnia rozwiązania Konkursu.
2. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, adres mailowy i dokładny adres korespondencyjny Uczestnika
oraz dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
3. Organizator w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji, rozpatrzy zgłoszoną reklamację i poinformuje
zgłaszającego o zajętym stanowisku pisemnie albo e-mailem – w zależności od tego, w jaki sposób została
zgłoszona reklamacja.
§ 9. Postanowienia końcowe
1. Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu i wszystkich jego zapisów.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku zmian
przepisów prawnych.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu
w przypadku wątpliwości co do jego treści.
4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2020 r. i obowiązuje do czasu zakończenia
Konkursu.
5. Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych
(Dz. U. z 2004 roku Nr 4, poz. 27 z późna. zm.).
6. Organizator zwalnia serwis społecznościowy Facebook oraz jego operatora z wszelkiej odpowiedzialności za
roszczenia Uczestników związane z Konkursem. Wszelkie reklamacje Uczestnik powinien kierować
bezpośrednio do Organizatora, w żadnym zaś przypadku do serwisu społecznościowego Facebook lub do jego
operatora.
7. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu
cywilnego.

