
REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „ZADBAJ O ZDROWIE, ZBADAJ SWOJE PŁUCA” 

 

§ 1 

OGÓLNE POSTANOWIENIA  

1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki i zasady na jakich przeprowadzona jest akcja 
promocyjne „Zadbaj o zdrowie, zbadaj swoje płuca” („Akcja promocyjna - Spirobus”). 

2. Organizatorem Akcji promocyjnej - Spirobus jest 2Pi Group sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Gdańsku (kod 
pocztowy 80-252), przy ul. Jaśkowej Dolinie 9/6, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez 
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
KRS: 0000622708, o numerze NIP: 9571086666 („Organizator”) działająca w ramach kampanii promocyjnej 
„Daj się ogrzać. Przyłącz się do Ciepłolubnych” („Ciepłolubni”). 

3. Celem Akcji promocyjnej - Spirobus jest zwiększenie świadomości i poziomu wiedzy mieszkańców gminy 
Kosakowo na temat czystości powietrza i jego wpływu na stan zdrowia mieszkańców. 

4. Akcja promocyjna - Spirobus skierowana jest do mieszkańców gminy Kosakowo, w szczególności do osób 
zamieszkujących aglomerację miejską, pracujących w warunkach zapylenia powietrza czy palących 
papierosy.  

 

§ 2 

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W AKCJI PROMOCYJNEJ 

1. Uczestnikiem Akcji promocyjnej - Spirobus (zwanym dalej „Uczestnikiem”) może być każda osoba fizyczna, 
która: 

a. posiada pełną zdolność do czynności prawnych; 

b. jest konsumentem w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego; 

c. nie jest pracownikiem bądź współpracownikiem Organizatora Akcji; 

d. zamieszkuje teren gminy Kosakowo. 

2. Warunkiem uczestnictwa w Akcji promocyjnej – Spirobus jest łączne spełnienie następujących warunków: 

a. Uczestnik Akcji promocyjnej - Spirobus musi spełniać wszystkie warunki opisane w § 2 pkt 1 
Regulaminu; 

b. Uczestnik Akcji promocyjnej – Spirobus dokona prawidłowego zgłoszenia chęci uczestnictwa w 
bezpłatnym badaniu spirometrycznym za pośrednictwem wiadomości mailowej na adres: 
kontakt@cieplolubni.com.pl lub wiadomości tekstowej SMS na numer 887 220 200 (opłata 
za wysyłkę wiadomości jest zgodna z cennikiem operatora). Prawidłowe zgłoszenie obejmuje: 

i. Przesłanie informacji zawierającej imię i nazwisko osoby zapisywanej oraz preferowane 
godziny udziału w badaniu spirometrycznym; 

ii. W ramach jednego zgłoszenia za pośrednictwem SMS/e-mail można zapisać maksymalnie 
dwie pełnoletnie osoby; 

c. W ciągu 24 godzin roboczych Organizator potwierdzi prawidłowość zapisu oraz dokładną godzinę 
badania spirometrycznego w odpowiedzi na przesłane zgłoszenie; 

d. W przypadku braku dostępności rekomendowanej godziny badania, Organizator zaproponuje dwa 
inne przedziały czasowe w których możliwy będzie udział w Akcji promocyjnej - Spirobus; 

e. Maksymalna ilość uczestników wynosi do 50 osób, decyduje kolejność zgłoszeń; 
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f. Możliwość zgłoszenia udziału w Akcji promocyjnej - Spirobus będzie możliwa w dniach 15.10.2021 – 
25.10.2021 do godziny 23.59. 

3. Akcja promocyjna - Spirobus zostanie przeprowadzona dnia 27.10.2021 roku w godzinach 9:00 - 15:00 
na terenie parkingu przy Urzędzie Gminy Kosakowo (ul. Żeromskiego 69, 81-198 Kosakowo) 

4. Uczestnik ma prawo w każdym momencie zrezygnować z uczestnictwa w Akcji Promocyjnej - Spirobus 
wysyłając wiadomość e-mail / SMS z adresu, z którego wpłynęło zgłoszenie. Wiadomość powinna zawierać 
temat REZYGNACJA. 

5. W przypadku niestawienia się we wskazanej godzinie na Akcję promocyjną – Spirobus, uczestnictwo 
przepada, a „wolny termin badania (godzina)” może zostać:  

a. Wykorzystany przez kolejną osobę z listy uczestników;  

b. Wykorzystany przez osobę niezarejestrowaną, a gotową do uczestnictwa w Akcji promocyjnej - 
Spirobus przy spełnieniu warunków opisanych w § 2 pkt 1 Regulaminu; 

c. O formie wykorzystania „wolnego terminu badania” decyduje Organizator. 

 

§ 3 

PRZEBIEG AKCJI PROMOCYJNEJ - SPIROBUS 

1. Akcja promocyjna - Spirobus będzie realizowana przez Polską Profilaktyką Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie 
przy Alei 29 Listopada nr 130 lok. 270, 31-406 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000512529, NIP: 9452179640 
(„Realizator”). 

2. Akcja promocyjna – Spirobus będzie realizowana w mobilnym gabinecie (busie), wyposażonym          
w specjalistyczny sprzęt do wykonywania tych badań poprzez wykwalifikowanych pracowników (personel 
medyczny). 

3. Badania spirometryczne realizowane są w kierunku wykrycia ASTMY i POCHP, czyli choroby obturacyjnej 
płuc. 

4. Badania wykonywane są na aparacie LungTest Handy firmy MES. 

5. Po badaniu Uczestnik otrzymuje dokładny wynik wydolności płuc oraz oskrzeli z którym w razie potrzeby 
udaje się bezpośrednio do lekarza. 

6. Realizator oświadcza, że posiada polisę OC, na podstawie której ewentualne szkody powstałe                   
w związku z przeprowadzonym badaniem będą pokryte przez właściwego ubezpieczyciela. 

7. Realizator oświadcza, że od każdego z pacjenta, który podda się badaniu zgodnie z zasadami sztuki 
medycznej przez personel posiadający wymagane prawem kwalifikacje medyczne, uzyska oświadczenie    
w przedmiocie wyrażenia zgody na przeprowadzenie takiego badania.  

8. Realizator jest obowiązany do natychmiastowego poinformowania odpowiednich służb sanitarnych      
o podejrzeniu wystąpienia lub rozpoznaniu wystąpienia u pacjenta choroby zakaźnej (w szczególności 
COVID-19) określonej na podstawie art. 27 ust. 9 pkt 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz 
zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. 

9. Realizator oraz wszelkie osoby, którymi posłuży się przy realizacji Akcji promocyjnej - Spirobus, zobowiązuje 
się nie ujawniać osobom trzecim jakichkolwiek informacji, które otrzymał w związku z wykonywaniem 
badań spirometrycznych („informacje poufne”). 



10. Ujawnienie informacji poufnych w wyniku nakazu sądu, prokuratury, innych organów władzy lub 
administracji państwowej, ciała ustawodawczego lub komisji parlamentarnej nie będzie stanowiło 
naruszenia niniejszego regulaminu.  

 

§ 4 

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW AKCJI PROMOCYJNEJ 

1. Uczestnicy przystępując do Akcji Promocyjnej - Spirobus wyrażają zgodę na przetwarzanie podanych danych 
osobowych (zgłoszenie) oraz ewentualne dane dodatkowej zgłaszanej osoby. 

2. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu wzięcia udziału w akcji 
promocyjnej. 

3. Administratorem danych osobowych jest 2Pi Group sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Gdańsku (kod pocztowy 
80-252), przy ul. Jaśkowej dolinie 9/6, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy Gdańsk-Północ w VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 
0000622708, o numerze NIP: 9571086666, działająca w ramach kampanii promocyjnej „Daj się ogrzać. 
Przyłącz się do Ciepłolubnych”. 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ich niezbędność do wywiązania się z obowiązku 
realizacji Akcji promocyjnej - Spirobus - art. 6 ust. 1 lit. c) w Rozporządzeniu 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), jak również zgoda Uczestników      
na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia    
o ochronie danych). 

5. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Akcji promocyjnej - 
Spirobus – zgłoszenia, uczestnictwo w akcji. 

6. Uczestnikom Akcji promocyjnej - Spirobus, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu              
do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do: 

a. dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 
b. żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe 

lub niekompletne;  
c. żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy: 

1. dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób 
przetwarzane, 

2. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, 
i. osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest 

podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych, 
ii. dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, 
iii. dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego  

z przepisów prawa; 
b. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: 

i. osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, 

ii. przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia 

się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, 

iii. Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, 

potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, 

iv. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu 

ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne 

wobec podstawy sprzeciwu; 



c. przenoszenia danych; 

d. sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

e. cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym 

prawem. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu                   

w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo 

wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 

7. Uczestnikom Akcji promocyjnej – Spirobus przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych. 

8. Organizator oświadcza, iż dane uczestników Akcji promocyjnej – Spirobus nie będą przetwarzane w sposób 
zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. 

9. W celu realizacji Akcji promocyjnej - Spirobus lub prowadzenia działań marketingowych i promocyjnych 
Organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Uczestników podmiotom współpracujących 
w zakresie obsługi technicznej i organizacyjnej Akcji promocyjnej oraz akcji marketingowych i promocyjnym 
(np. obsługa informatyczna. 

10. Dane uczestników Akcji promocyjnej - Spirobus będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji 
wyżej określonych celów. 

11. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń 
oraz kategorii danych objętych ochroną, zabezpieczenia powierzonych danych osobowych.  

 

§5 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator rozstrzyga wszelkie wątpliwości powstałe w związku z Akcją promocyjną - Spirobus,  
w szczególności wątpliwości dotyczące postanowień zawartych w Regulaminie. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu a także przerwania 
Akcji promocyjnej - Spirobus w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Organizatora - w tym 
zmiany przepisów prawnych, siły wyższej, itp. - uniemożliwiających Organizatorowi przeprowadzenie 
działań wynikających z Regulaminu. O każdej zmianie w Regulaminie Organizator ma obowiązek 
poinformować Uczestników na stronie internetowej. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu 
opublikowania go pod adresem: www.cieplolubni.com.pl 

3. Przystąpienie do Akcji promocyjnej - Spirobus przez Uczestnika jest równoczesne z zaakceptowaniem przez 
niego niniejszego Regulaminu. 

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia zapisów do Akcji promocyjnej - Spirobus i jest dostępny            
w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.cieplolubni.com.pl 

 

Data ostatniej aktualizacji: 15.10.2021 r. 
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