Regulament acordare „Primă pentru referințe”
§1 Organizatorul campaniei
Organizatorul campaniei „Primă pentru referințe”

FIRMA

SEDIUL

Medipe Care
Societate cu
răspundere
limitată în
comandită
simplă

str. Strzegomska 236
A, 54-432 Wrocław,
Polonia

MEDPERSO
Societate cu
răspundere
limitată EU în
comandită
simplă

str. Racławicka 1519,
53-149 Wrocław,
Polonia

CIF

KRS

8943138408

Judecătoria Regională pentru WrocławFabryczna din Wrocław, a VI-a secție
comercială a Registrului Curții Naționale, Nr:
0000772691

8943151337

Judecătoria Regională pentru WrocławFabryczna din Wrocław, a VI-a secție
comercială a Registrului Curții Naționale, Nr:
0000828703

§2 Dispoziții generale
Aceste reglementări stabilesc regulile pentru acordarea și plata „primei pentru referințe”
pentru îngrijitori și îngrijitoare care colaborează cu organizatorul ca parte a campaniei.
§3 Durata companiei
Campania „Primă pentru referințe” este valabilă din data de 1.11.2020 până pe data de
15.01.2021.
§4 Participanți
Participanți care participă la „Prima pentru referințe” (în continuare „Participant” sau
„Participanți”) pot fi persoane fizice care în perioada acțiunii încheie cu Organizatorul sau
entitățile legate prin capital un contract civil pentru furnizarea de servicii și activități de
îngrijire a persoanelor în vârstă, recrutare și marketing și îndeplinește celelalte condiții
prevăzute în reglementări.

§5 Suma primei
1. Prima pentru referințe dacă sunt îndeplinite condițiile de la §6 este în sumă de:
- 100 euro net dacă serviciul de îngrijire la domiciliu în Germania este efectuat
continuu pentru o perioadă de 45 de zile,
sau
- 150 euro net dacă serviciul de îngrijire la domiciliu în Germania este efectuat
continuu pentru o perioadă de 90 de zile.
2. În cazul persoanelor menționate la paragraful 4, „primă pentru referințe” este
acordată o singură dată.
§6 Condiții de participare
1. Pentru a primi „prima pentru referințe”, participantul menționat la § 4 trebuie să
îndeplinească împreună următoarele condiții:
a) Să furnizeze Organizatorului referințe scrise care constituie o recomandare pentru
Participant de la o entitate sau persoană fizică pentru care sau în numele căreia Participantul
a furnizat anterior servicii de îngrijire pentru persoanele în vârstă din Germania. Referințele
trebuie să conțină numele și prenumele lizibile ale participantului la care se referă, precum și
numele și prenumele persoanei sau entității emitente, împreună cu datele de contact. În cazul
în care referințele conțin datele personale ale persoanei îngrijite trebuie efectuată
anonimizarea acestora ( ex. ascunderea acestora în la momentul xeroxării) Documentul este
de fiecare dată verificat de o persoană autorizată de Organizator.
b) Încheierea unui contract de prestări servicii cu Organizatorul pentru furnizarea de
servicii de îngrijire la domiciliu, precum și activități de recrutare și marketing începând
cu 1/11/2020 până la 15/01/2021,
c) Începerea furnizării serviciul în Germania cel târziu la 15.01.2021,
d) Efectueze servicii de îngrijire la domiciliu în Germania pentru o perioadă continuă de
45 de zile sau 90 de zile,
e) Să respecte termenii și condițiile din Contractului încheiat cu Organizatorul.
3. Întreruperile în executarea serviciilor cauzate de factori sau evenimente independente
de Participant(de exemplu, decesul persoanei fizice, renunțarea clientului la serviciile
Organizatorului) nu afectează posibilitatea obținerii „Primei pentru referințe”, cu toate
acestea, în acest caz, condiția primirii acesteia este colaborarea continuă prin
începerea de prestare a serviciilor la alt client nu mai târziu decât în următoarele 3 zile.
§7 Condițiile de plată a primei

„Prima pentru referințe” va fi plătită prin transfer bancar în contul bancar indicat de
Participant la Contractul încheiat cu Organizatorul, până la a 14-a zi a lunii următoare lunii în
care sunt îndeplinite condițiile care justifică acordarea și plata „Primei pentru referințe”.
§8 Dispoziții finale
În relațiile cu persoana care furnizează serviciul, aceste reglementări și contractul încheiat cu
Organizatorul se aplică în mod corespunzător. Aceste reglementări sunt disponibile pe site-ul
web al Organizatorului și sunt singurul document care specifică regulile de acordare a „Primei
pentru referințe”. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica aceste reglementări, inclusiv
încetarea anticipată a campaniei, după ce a informat participanții, prin publicarea informațiilor
relevante pe site-ul web, fără a fi nevoie de motive. Modificarea sau rezilierea anterioară a
campaniei nu va determina ca participanții să își piardă drepturile dobândite înainte de
modificarea Regulamentului sau de rezilierea anterioară a campaniei.

§ 10 Date personale
1. Administratorul datelor personale ale participanților la „Prima pentru referințe” este
Grupul Medipe.
2. Informații detaliate despre entitățile Grupului Medipe pot fi găsite pe www.medpie.ro
în fila „Protecția datelor cu caracter personal”, sub linkul:
http://medipe.ro/wp-content/uploads/2019/08/INFORMA%C8%9AIE-CU-PRIVIRE-LACOASIGURA%C8%9AI.pdf
3. Clauzele informaționale pot fi găsite pe www.medpie.ro în fila „Protecția datelor cu
caracter
personal”
de
sub
link-ul:
http://medipe.ro/wpcontent/uploads/2019/06/CLAUZ%C4%82-DE-INFORMARE-CU-PRIVIRE-LAPROCESAREA-DATELOR-CU-CARACTER-PERSONAL.pdf

