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REGULAMIN PROMOCJI 

CENTRUM MEDYCZNE MAVIT SP. Z O.O. 

 

Postanowienia ogólne 

§1 

 

1. Promocja „Bezpłatne okulistyczne badania przesiewowe dna oka” (dalej „Promocja”) jest 

organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez Centrum Medyczne MAVIT Sp. z 

o. o. z siedzibą przy ul. Podleśnej 61, 01-673 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000035148 (dalej „Organizator” lub „MAVIT”). 

2. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i przebiegu Promocji. 

3. Promocja obowiązuje w jednej lokalizacji: Ośrodku Diagnostycznym Centrum Medycznego 

MAVIT przy ul. Górczewskiej 124, 01-460 Warszawa (dalej „Ośrodek”). 

 

Uczestnik Promocji 

§2 

 

1. Uczestnikiem Promocji może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia oraz 

posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.  

 

Czas trwania oraz zakres Promocji  

§3 

 

1. Promocja trwa od 15.03.2021 r. do 15.06.2021 r. lub do wyczerpania się puli 500 wizyt, podczas  

których realizowane będzie świadczenie. 

2. Promocja dotyczy bezpłatnych okulistycznych badań przesiewowych, których zakres określa 

poniższa specyfikacja: 

a) wywiad medyczny 

b) zdjęcie obojga oczu (dno oka) wykonane fundus kamerą (w sumie 2 zdjęcia) 
c) autorefraktometra - komputerowe badanie wady wzroku 
d) tonometria  

3. Badania opisane w §3 pkt 2  wykonywane będą przez personel pielęgniarski i nie obejmują 

konsultacji z lekarzem okulistą. 

4. Wyniki badań opisanych w §3 pkt 2 zostaną zaocznie ocenione przez lekarza chorób oczu.  
 

 

Zasady i warunki udziału w Promocji  

§4 

1. Warunkiem wzięcia udziału w Promocji, jest akceptacja przez Uczestnika Regulaminu Promocji, 

poprzez wypełnienie i podpisanie formularza rejestracji (dalej „Formularz”), który stanowi 

Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.  
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2. Poniżej przedstawiono szczegółowe warunki i zasady korzystania z Promocji.  

a) Uczestnik uprawniony jest do odbycia bezpłatnych okulistycznych badań przesiewowych 

opisanych w §3 pkt 2 w Ośrodku Diagnostycznym Centrum Medycznego MAVIT przy ul. 

Górczewskiej 124, 01-460 Warszawa.  

b) Warunkiem wzięcia udziału w Promocji jest umówienie się na wizytę poprzez kontakt z 

centrum obsługi pacjenta lub poprzez recepcję Organizatora oraz poddanie się wyżej 

wymienionym badaniom w okresie trwania Promocji. 

c) Wyniki badań wraz z zalecanym planem leczenia, zostaną przekazane Uczestnikowi 

promocji do 3 dni roboczych po ich wykonaniu.   

d) Wyniki badań wraz z zalecanym planem leczenia zostaną przekazane Uczestnikowi 

Promocji w formie zaszyfrowanego pliku, na wskazany w Formularzu adres mailowy. 

Hasło do zaszyfrowanego pliku zostanie natomiast przekazane w formie wiadomości SMS, 

na wskazany Formularzu numer telefonu.  

e) Wyniki badań mogą również zostać odebrane przez Uczestnika Promocji osobiście, w 

recepcji w Ośrodku Diagnostycznym Centrum Medycznego MAVIT przy ul. Górczewskiej 

124, 01-460 Warszawa. 

f) Warunkiem wzięcia udziału w Promocji jest wyrażenie przez Uczestnika Promocji zgody na 

jednorazowy kontakt telefoniczny - ze strony Organizatora, w celu omówienia 

zaproponowanego planu leczenia.  

g) Promocja obejmuje jedynie świadczenia wymienione w §3 pkt 2, skorzystanie z usług  

w ramach Promocji nie upoważnia Uczestnika do żądania nieodpłatnego wykonania 

jakichkolwiek innych usług zdrowotnych świadczonych przez Organizatora, a także nie 

upoważnia Uczestnika do żądania jakichkolwiek rabatów poza określonymi w §3 pkt 2. 

Warunki Promocji nie łączą się z innymi zniżkami.  

h) Ten sam uczestnik może tylko raz skorzystać z Promocji. 

i) Badanie przesiewowe prowadzone w ramach Promocji pozwala na wykrycie zmian w 

obrębie dna oka, nie zastępuje jednak pełnej konsultacji specjalistycznej z lekarzem 

okulistą. 

 

Dane osobowe 

§5 

1. Administratorem danych osób korzystających z niniejszej Promocji zgodnie z art. 4 ust. 7 

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, dalej: 

,,Rozporządzenie’’ jest MAVIT.   

2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnik może 

skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Panią Katarzyną Pisarzewską za 

pośrednictwem adresu e-mail: daneosobowe@luxmed.pl. 

3. Skorzystanie przez Uczestnika z niniejszej Promocji jest całkowicie dobrowolne.  

4. W ramach zgłoszenia się do udziału w Promocji, MAVIT przetwarzał będzie dane osobowe 

Uczestnika w zakresie zawartym w Formularzu rejestracji obejmującym imię, nazwisko,  datę 

urodzenia, numer telefonu a także nieobligatoryjnie adres e-mail (tylko jeśli Uczestnik chce 

otrzymać wyniki badań drogą elektroniczną). 
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5. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są w celu umożliwienia uczestnictwa w 

organizowanej Promocji (art. 6 ust. 1 lit. a i b Rozporządzenia). W związku z wyrażeniem przez 

Uczestnika zgody na jednorazowy kontakt w celu przedstawienia oferty dalszego procesu 

leczenia w przypadku nieprawidłowego wyniku. Przetwarzanie danych osobowych w celach 

marketingowych każdorazowo odbywa się również dla prawnie uzasadnionego interesu 

administratora (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia w postaci marketingu bezpośredniego 

produktów i usług) oraz na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną (Dz. U. 2020 r., poz. 344 ze zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo 

telekomunikacyjne (Dz. U. 2020 r., poz. 374 ze zm.).  

6. Jako administrator danych będący przedsiębiorcą mamy prawo do dochodzenia roszczeń z 

tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej i tym samym przetwarzania tych 

danych w tym celu (art. 6 ust. 1 lit. b oraz f Rozporządzenia, jako tzw. prawnie uzasadniony 

interes administratora), którym jest dochodzenie naszych roszczeń i obrona naszych praw). 

Jako przedsiębiorca prowadzimy także księgi rachunkowe oraz spoczywają na nas obowiązki 

podatkowe – wystawiamy np. rachunki za wykonane przez nas usługi, co może się wiązać z 

koniecznością przetwarzania danych osobowych Uczestników (art. 6 ust. 1 lit. c  

Rozporządzenia w zw. z  art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości).  

7. Przykładamy wysoką wagę do ochrony poufności i dbamy o przetwarzane przez MAVIT dane 

osobowe. Z uwagi na konieczność zapewnienia nam odpowiedniej organizacji m.in. w zakresie 

infrastruktury informatycznej, czy bieżących sprawach dotyczących naszej działalności, jako 

przedsiębiorcy, jak również realizacji praw osób, dane osobowe mogą być przekazywane 

następującym kategoriom odbiorców: 

a) dostawcom usług zaopatrujących MAVIT w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, 

umożliwiające zarządzanie naszą organizacją (w szczególności dostawcom usług 

teleinformatycznych, firmom kurierskim i pocztowym),  

b) dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających MAVIT w dochodzeniu 

należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym). 

8. Z uwagi na to, że korzystamy z usług innych dostawców, dane osobowe Uczestnika 

korzystającego z promocji mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej. Zapewniamy, 

że w takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie w oparciu o stosowną umowę 

pomiędzy MAVIT a tym podmiotem, zawierającą standardowe klauzule ochrony danych 

przyjęte przez Komisję Europejską. 

9. Jako MAVIT przetwarzamy dane Uczestników Promocji przez czas jej trwania, realizację 

świadczeń zdrowotnych oraz jeśli została wytworzona dokumentacja medyczna również przez 

okres niezbędny do jej przechowywania wynikający z przepisów prawa medycznego, a także 

przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego. Wszelkie 

dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy 

przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. 

Po upływie wyżej wymienionych okresów dane te są usuwane lub poddawane anonimizacji. 

10. Przystąpienie do uczestnictwa w Promocji jak i podanie danych osobowych jest całkowicie 

dobrowolne.   

11. Organizator jako administrator danych, zapewnia prawo dostępu do danych, ich sprostowania, 

żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Uczestnik może także skorzystać z 

uprawnienia do złożenia wobec Organizatora sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz 
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prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. Uczestnik ma prawo do 

wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie jego danych osobowych lub/i wykonywanie 

marketingu bezpośredniego w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na 

zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Jeżeli Uczestnik chce 

skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień – powinien skontaktować się z Organizatorem 

poprzez infolinię, stronę internetową czy poprzez podjęcie kontaktu z Inspektorem Ochrony 

Danych pod adresem daneosobowe@luxmed.pl. Organizator informuje także, że Uczestnikowi 

przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów 

ochrony danych osobowych. 

 

 

Postępowanie reklamacyjne 

§6 

 

1. Reklamacje dotyczące Zasad i Warunków udziału w Promocji, o których mowa w §4 mogą być 

kierowane do Organizatora wyłącznie w formie pisemnej, na adres: Centrum Medyczne  

MAVIT Sp. z o.o., ul. Podleśna 61, 01-673 Warszawa, z dopiskiem: „Bezpłatne okulistyczne 

badania przesiewowe dna oka” w trakcie trwania Promocji, tj. w terminie od 15.03.2021 r. do 

15.06.2021. Do rozstrzygania reklamacji powołana zostanie Komisja Sprawdzająca, składająca 

się z przedstawicieli Organizatora Promocji. 

2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko składającego reklamację, adres  

do korespondencji oraz dokładny opis powodu reklamacji.  

3. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Sprawdzającą nie później niż  

w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.  

4. Zainteresowani Uczestnicy zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym 

najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Sprawdzającą. 

 

Publikacja Regulaminu 

§7 

 

Treść Regulaminu dostępna jest w Internecie na stronie https://www.mavit.pl/o-nas/regulaminy/ oraz 

w siedzibie Organizatora przy ul. Podleśnej 61, 01-673 Warszawa oraz na recepcji w Ośrodku 

Diagnostycznym Centrum Medycznego MAVIT przy ul. Górczewskiej 124, 01-460 Warszawa 

 

  Zmiany Regulaminu 

§8 

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do Regulaminu, o czym 

poinformuje Uczestników na stronie internetowej https://www.mavit.pl/o-nas/regulaminy/.  

2. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 3 dni od ich ogłoszenia. 

3. Do czasu wejścia w życie nowych postanowień Regulaminu Uczestnik może wycofać się  

z udziału w Promocji, przesyłając pisemną rezygnację na adres korespondencyjny siedziby 

Organizatora lub poprzez e-mail na adres: info@mavit.pl. Wycofanie się z udziału w Promocji 

odnosi skutek na przyszłości i nie wywołuje skutku na działania podjęte przed wycofaniem.  

https://www.mavit.pl/o-nas/regulaminy/%20oraz
mailto:info@mavit.pl
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4. Uczestnik Promocji wyraża zgodę na otrzymywanie informacji o wszystkich zmianach 

dotyczących obowiązującej Promocji. 

 

Postanowienia końcowe 

§9 

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej , i 

obowiązuje do końca trwania Promocji. 
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Załącznik nr 1 Formularz rejestracji. 

 

 

Formularz rejestracji Uczestnika 

 

Imię i nazwisko*: …………………………………………………….………………………………………………………………….……… 

Data urodzenia*: ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Numer telefonu*(niezbędny dla przeprowadzenia konsultacji telefonicznej): ………………………………………………………. 

Adres e-mail (niezbędny dla wysyłki dokumentacji medycznej w formie elektronicznej): …………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 

 

  

Oświadczam, że zapoznałam/em się i akceptację warunki Regulaminu Promocji ,,Okulistyczne 

badania przesiewowe fundus kamerą” w tym wyrażam zgodę na podjęcie przez Centrum 

Medyczne Mavit sp. z o.o. jednorazowego kontaktu telefonicznego w zakresie ewentualnego 

zaproponowania dalszego procesu leczenia w przypadku nieprawidłowego wyniku badania.  

 

 

….……………………………………                                                                         …………………………………………………… 

   (Data, miejscowość)                                                                                               (Czytelny podpis)  

Administratorem danych osobowych jest Centrum Medyczne MAVIT sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-673) 

przy ul. Podleśnej 61 (dalej jako: MAVIT), który przetwarza Twoje dane osobowe w celu umożliwienia wzięcia 

udziału w promocji ,,Okulistyczne badania przesiewowe fundus kamerą”. Akceptacja regulaminu oraz wyrażenie 

zgody na jednorazowy kontakt w zakresie omówienia wyników i ewentualnego zaproponowanego dalszego 

procesu leczenia w Mavit oraz podanie danych w zakresie imienia, nazwiska, daty urodzenia oraz numer telefonu 

jest całkowicie dobrowolne, jednak konieczne dla skorzystania z promocji. Możesz podać również adres e-mail a 

wtedy wyniki badań otrzymasz drogą elektroniczną (hasło do pliku zostanie przesłane na Twój numer telefonu). 

Wszelkie dalsze informacje na temat przetwarzania Twoich danych oraz przysługujących Ci praw znajdują się w 

regulaminie promocji. W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z ochroną danych osobowych prosimy o 

kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: daneosobowe@luxmed.pl.  

 

 

 

mailto:daneosobowe@luxmed.pl

