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REGULAMIN PROGRAMU 
LOJALNOŚCIOWEGO MEDIPORTA 
wydany i opublikowany dnia 2019-07-15 przez: 

Mediporta Sp. z o. o., z siedzibą i adresem w Poznaniu, przy ul. Głogowskiej 227, 60-111 Poznań, wpisaną do 

rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w 

Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000352498, NIP 972-121-

18-32, REGON 301397059, o kapitale zakładowym 1 100 000,00 zł, zwaną dalej Usługodawcą, 

zwany dalej Regulaminem, o następującej treści:  

§  1  –  POST ANOWIENI A OG ÓLNE  

1. Organizatorem Programu Lojalnościowego Mediporta, zwanego dalej Programem, jest Usługodawca. 

2. Celem Programu jest zwiększenie świadomości marki Mediporta wśród placówek i specjalistów medycznych 

oraz pozyskanie nowych klientów Platformy Mediporta. 

3. Warunki i zasady Programu określa wyłącznie Regulamin.  

4. Treść Regulaminu dostępna jest w siedzibie Usługodawcy oraz na żądanie pod adresem mailowym 

kontakt@mediporta.pl. 

5. Program jest dedykowany wyłącznie podmiotom wykonującym działalność leczniczą, które zawarły  

z Usługodawcą Umowę na świadczenie usług (zwaną dalej Umową), zwanymi dalej Usługobiorcami. 

6. Następujące pojęcia mają znaczenie nadane im w Umowie: 

a. Komponent - pkt. 1.2 Cennika stanowiącego Załącznik nr 3 do Umowy, 

b. Zasób - pkt. 1.3 Cennika stanowiącego Załącznik nr 3 do Umowy. 

§  2  –  CZA S TR WA NIA PR OGR AMU  

1. Program obowiązuje od dnia 2019-07-01 do odwołania. 

2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmiany kształtu Programu lub jego rozwiązania w wybranym przez 

siebie terminie, poprzez zmianę treści Regulaminu. 

3. W przypadku opublikowania daty rozwiązania Programu, Usługodawca zaprzestanie przyjmowania nowych 

poleceń, kontynuowane będą natomiast rozliczenia związane z poleceniami dokonanymi wcześniej. 

§  3  –  ZA SADY PROGRAM U  

1. W Programie uczestniczyć może wyłącznie Usługobiorca, który zgłosił chęć udziału przesyłając na adres 

kontakt@mediporta.pl dane (imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu) osoby odpowiedzialnej za 

Program po stronie Usługobiorcy. 
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2. Osoba wysyłająca zgłoszenie udziału w Programie potwierdza, że jest właściwie umocowana i uprawniona 

do reprezentowania Usługobiorcy w zakresie niezbędnym do zawarcia umowy dotyczącej udziału 

Usługobiorcy w Programie oraz podania danych osoby odpowiedzialnej za Program po stronie Usługobiorcy. 

3. Wysłanie zgłoszenia udziału w Programie jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez niego treści 

niniejszego Regulaminu i zawarciem umowy dotyczącej uczestnictwa Usługobiorcy w Programie na zasadach 

w nim określonych. 

4. Uczestnictwo w Programie polega na polecaniu Usługodawcy i jego oferty wśród podmiotów i osób 

związanych z ochroną zdrowia. 

5. W przypadku skutecznego polecenia oferty Usługodawcy przez Usługobiorcę tj. skutkującego podpisaniem 

przez Usługodawcę Umowy przez inny podmiot, zwany dalej Poleconym, Usługodawca wypłaci Usługobiorcy 

wynagrodzenie za wykonaną usługę marketingową na zasadach określonych poniżej. 

6. Warunkiem uzyskania wynagrodzenia przez Usługobiorcę jest wskazanie przez Poleconego danych 

Usługobiorcy, jako uczestnika Programu mającego kluczowy wpływ na podpisanie Umowy, najpóźniej do 

dnia doręczenia podpisanego jej egzemplarza do siedziby Usługodawcy. 

7. Wysokość wynagrodzenia ustalana jest następująco:  

a. 10% miesięcznego wynagrodzenia z Umowy zawartej przez pierwszego Poleconego  

i 5% miesięcznego wynagrodzenia z Umowy zawartej z każdym kolejnym Poleconym (obowiązuje dla 

Poleconych od 01.09.2019r.), 

b. albo 10 % miesięcznego wynagrodzenia z Umowy zawartej przez każdego Poleconego (obowiązuje dla 

Poleconych do 31.08.2019r.), 

przy czym przez pierwszego Poleconego rozumie się pierwszego Poleconego przez Usługobiorcę w całym 

okresie jego uczestnictwa w Programie.  

8. Okres wypłaty wynagrodzenia z tytułu skutecznego polecenia ustalany jest następująco: 

a. 3 miesiące w przypadku Umowy zawartej z pierwszym Poleconym oraz 5 miesięcy w przypadku 

Umowy z każdym kolejnym Poleconym (obowiązuje dla Poleconych od 01.09.2019r.), 

b. albo 6 miesięcy w przypadku Umowy zawartej z Poleconym (obowiązuje dla Poleconych do 

31.08.2019r.). 

9. Jako wartość usług zakupionych przez Poleconego przyjmowana jest wartość netto usług zafakturowanych 

w danym miesiącu w ramach Umowy, tj. po udzieleniu Poleconemu wszelkich rabatów i upustów. 

10. Do wartości usług nie są wliczane: 

a. Komponent KS-BLOZ – Moduł Odpłatności, 

b. Wsparcie Mediporta, 

c. Zasoby, 

d. Usługi dodatkowe. 

11. Kwoty wynagrodzenia za poszczególnych Poleconych sumują się w każdym miesiącu, maksymalnie do 

wysokości wynagrodzenia wynikającego z Umowy naliczonego Usługobiorcy przez Usługodawcę. 

Postanowienia ust. 9-10 powyżej stosuje się odpowiednio. 
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12. Każda wypłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury wystawionej Usługodawcy przez Usługobiorcę 

do dnia 14 miesiąca następującego po danym miesiącu trwania Umowy Poleconego, na podstawie 

specyfikacji wygenerowanej przez system zarządzania Programem i przesłanej Usługobiorcy przez 

Usługodawcę na adres e-mail osoby odpowiedzialnej za Program po stronie Usługobiorcy, o której mowa  

w § 3 ust. 1. 

13. Wysokość wynagrodzenia zostanie powiększona o obowiązującą w dniu powstania obowiązku podatkowego 

wartość podatku VAT. 

14. W przypadku opóźnienia w płatnościach przez Poleconego, dłuższego niż 14 dni, Usługodawca może 

zakończyć wypłatę wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 5, uznając polecenie za nieskuteczne. Stosowna 

informacja w tym zakresie zostanie przekazana Usługobiorcy. 

§  4  –  DA NE OSOBOWE  

1. Zgodnie z art. 13 i 14 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 (tzw. RODO) informujemy, że: 

1. Administratorem danych w stosunku do danych osobowych zawartych w firmie Usługobiorcy (dotyczy 

przede wszystkim osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) oraz danych osoby 

odpowiedzialnej za Program po stronie Usługobiorcy, w szczególności w postaci imienia, nazwiska, 

adresu e-mail, jest Usługodawca, szczegółowe dane powyżej. 

2. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie: 

1) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu zawarcia i  wykonania umowy 

dotyczącej udziału Usługobiorcy w Programie; 

2) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora,  

w szczególności w postaci prowadzenia marketingu produktów i usług własnych oraz w celu bieżącej 

komunikacji a także ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy dotyczącej udziału Usługobiorcy  

w Programie oraz okres wymagany przepisami prawa lub okres przedawnienia roszczeń. 

4. Odbiorcami danych osobowych mogą być upoważnieni pracownicy i współpracownicy administratora, 

upoważnieni pracownicy i współpracownicy podmiotów przetwarzających (podwykonawców), inni 

odbiorcy tacy jak: kurierzy, banki, kancelarie prawne, spółki z grupy kapitałowej Administratora. 

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do zawarcia i realizacji umowy 

dotyczącej uczestnictwa w Programie. Niepodanie danych uniemożliwia zawarcie i realizację umowy. 

Podanie nieprawdziwych danych wiąże się z odpowiedzialnością określoną w odpowiednich przepisach.  

6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych. 

7. Administrator nie będzie przetwarzać danych osobowych w celu podejmowania automatycznych decyzji 

(w tym również w formie profilowania) wywołujących skutki prawne lub w podobny sposób mających 

na osobę, której dotyczą istotny wpływ. 
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8. Osoba której dane dotyczą posiada prawa: do żądania od administratora dostępu do danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu 

wobec ich przetwarzania w granicach określonych w art. 15-22 RODO. 

9. Nadto, jeżeli osoba, której dane dotyczą uzna, że przetwarzanie przez administratora jej danych 

osobowych jest niezgodne z prawem, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

2. Usługobiorca zobowiązuje się przekazać treść powyższego obowiązku informacyjnego osobie, której dane 

wskazał Usługodawcy jako osoby odpowiedzialnej za Program po stronie Usługobiorcy wraz z informacją,  

o przekazaniu jej danych osobowych Usługodawcy. 

§  5  -  POSTA NOWIENIA  KOŃCOWE   

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie. 

2. O zmianie Regulaminu Usługodawca powiadomi drogą mailową osobę odpowiedzialną za Program 

po stronie Usługobiorcy, o której mowa w § 3 ust. 1, co najmniej na 14 dni przed wejściem w życie zmian.  

3. W przypadku, gdy Usługobiorca nie akceptuje treści zmienionego Regulaminu powinien wypowiedzieć 

umowę dotyczącą udziału w Programie do dnia wejścia w życie zmienionego Regulaminu, poprzez 

przekazanie stosownej informacji na adres: kontakt@mediporta.pl. 

4. Do rozstrzygnięcia wszelkie sporów mogących powstać w związku z Programem właściwy będzie sąd 

powszechny ustalony zgodnie z siedzibą Usługodawcy. 

5. W celu uniknięcia wątpliwości - Uczestnictwo w Programie nie upoważnia Usługobiorcy do reprezentowania 

Usługodawcy i zawierania w jego imieniu Umów z innymi podmiotami. Uczestnictwo w Programie nie 

prowadzi do zawiązania przez Strony umowy agencyjnej.  

6. W wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy 

powszechnie obowiązującego na terenie Polski. 
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