Regulamentul campaniei „1 Primă de Crăciun 2021”
§1
Organizatorul campaniei „1 Primă de Crăciun 2021” sunt:
MEDPERSO Societate cu răspundere limitată DE în comandită simplă Judecătoria Regională pentru WrocławFabryczna din Wrocław, a VI-a secție, Nr: 0000882896
Cât și
MEDPERSO Societate cu răspundere limitată EU în comandită simplă Judecătoria Regională pentru WrocławFabryczna din Wrocław, a VI-a secție, Nr: 0000828703

§2
Acest regulament definește regulile pentru acordarea și plata primei „1 Primă de Crăciun 2021”, denumită în
continuare „Primă” pentru Îngrijitorii și Îngrijitoarele care colaborează cu organizatorul ca parte a campaniei.
§3
Campania „1 Primă de Crăciun 2021” durează de pe 01.09.2021 până pe 31.01.2022.
§4
Participanți la camapania „1 Primă de Crăciun 2021”. pot fi persoane care, în conformitate cu Contractul de prestări
servcii încheiat cu organizatorul, vor începe să furnizeze servicii de îngrijire în Germania cel târziu în 31.10.2021 și vor
continua să furnizeze serviciile în mod continuu cel puțin până la 10.01.2022, dar nu mai puțin de 90 de zile de la data
la care Participantul a plecat. Restul condițiilor pentru acordarea și plata primelor sunt stabilite în § 5 și 6 din prezente le
regulamente..

§5
1. Fondul primelor „1 Primă de Crăciun 2021” se ridică la un total de 500 EUR net.
2. Metoda de plată a primei este specificată în §7.
3. Prima include primele contractuale pentru sărbătorile legale din 25, 26 decembrie și 1 ianuarie în valoare de
50,60 EUR pe zi.
4. Organizatorul campaniei nu suportă costurile transferurilor bancare și valutare.
§6
1. Pentru a primi prima „1 Primă de Crăciun 2021”, Participantul menționat la § 4 trebuie să îndeplinească integral
următoarele condiții:
a) Să înceapă cel târziu în 31.10. 2021 furnizarea de servicii de îngrijire în Germania în temeiul contractului de
prestări servicii încheiat cu organizatorul.
b) Să furnizeze serviciile neîntrerupt conform turnusului început până în 10.01.2022
c) Să furnizeze Serviciul continuu timp de cel puțin 90 de zile.
d) să respecte termenii, condițiile și prevederile contractului de prestări servicii încheiat cu Organizatorul. Prima
nu se plătește în cazul nerespectării de către Participant a termenilor Contractului încheiat cu Organizatorul
și, în special, în cazul unei amenzi contractuale impuse acestuia.
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2. Întreruperile în executarea serviciilor cauzate de factori sau evenimente dincolo de controlul Participantului (de
ex. Decesul pacientului, renunțarea la serviciile Organizatorului) nu afectează posibilitatea obținerii primei„1 Primă
de Crăciun 2021”, totuși , în acest caz, condiția pentru primirea acesteia este continuarea cooperării prin preluarea
unei alte comenzi nu mai târziu de următoarele 10 zile.
§7
Prima „1 Prima de Crăciun 2021” va fi plătit prin transfer bancar în contul bancar indicat de Participant la Contractul
de prestări servicii încheiat cu Organizatorul împreună cu remunerația cuvenită, în două tranșe: 101,20 EUR până la
14.01.2022 și 398,80 EUR până la 14.02.2022.

§8
Perioada de prestare continuă a serviciului în perioada cuprinsă între 31.10.2021 și 10.01.2022, care este condiția
pentru obținerea unui bonus în cadrul acestei campanii, nu va fi luată în considerare ca perioadă de prestare a
serviciului pentru celelalte campanii în derulare ale Organizatorului. Campaniile nu pot fi combinate.
§9
În relațiile cu persoana care furnizează serviciul se aplică acest regulament și contractul încheiat cu Organizatorul în
mod corespunzător. Aceste reglementări sunt disponibile pe site-ul Organizatorului www.medipe.ro și reprezintă
singurul document care definește regulile pentru acordarea primei „1 Primă de Crăciun 2021”. Organizatorul își
rezervă dreptul de a introduce modificări la acest regulament, inclusiv încetarea anticipată a campaniei, după ce a
informat participanții prin postarea informațiilor relevante pe site-ul web fără a oferi o justificare. Schimbarea sau
încetarea anticipată a campaniei nu va avea ca rezultat pierderea drepturilor de către participanți înainte de
modificarea Regulamentului sau încetarea anterioară a campaniei.

1.
2.

3.

§10
Administratorul datelor personale ale participanților la campania „1 Prima de Crăciun 2021” este Grupul Medipe.
Informații detaliate despre entitățile aparținând Grupului Medipe pot fi găsite la www.medipe.ro în fila „protecția
datelor cu caracter personal” în link-ul:
INFORMAȚIE CU PRIVIRE LA COADMINISTRATORI
Clauzele de informare pot fi găsite pe site-ul www.medpie.ro în fila „Protecția datelor cu caracter personal” în
link-ul: POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE
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