
 
 

Regulamin Programu "KARDIOSYSTEM Klub Seniora" 
 

Wstęp 
 

Organizatorem programu "KARDIOSYTEM Klub Seniora" jest KARDIOSYSTEM Przychodnia Sp. z o.o. 

z siedzibą przy ulicy Alpejskiej 4a, 04-628 Warszawa. 

Program "KARDIOSYSTEM Klub Seniora" jest programem przeznaczonym dla seniorów 

zamieszkałych na terenie całej Polski, którzy dzięki członkostwu, będą mogli skorzystać z promocji 

przygotowanych przez Przychodnie KARDIOSYSTEM. Informacja o promocja jest dostępna na 

stronie www.kardiosystem.pl. 

Senior w rozumieniu niniejszego regulaminu to osoba powyżej 60 roku życia. 

 

1. Postanowienia ogólne 

1.1. Program "KARDIOSYSTEM Klub Seniora" jest programem działającym w Przychodni 

KARDIOSYSTEM w Warszawie, przy ulicy Alpejskiej 4a. 

1.2. Członek "KARDIOSYSTEM Klub Seniora" to osoba, która osobiście uczestniczy w programie, a 

członkostwo nie może być przeniesione na inną osobę. 

 

2. Zakończenie Programu "KARDIOSYSTEM Klub Seniora" 

2.1. Organizator zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia Programu "KARDIOSYSTEM 

Klub Seniora" w każdym momencie. 

2.2. W przypadku zakończenia lub zawieszenia Programu, Organizator zobowiązany jest do 

umieszczenia informacji o zawieszeniu lub zakończeniu działalności Programu "KARDIOSYSTEM 

Klub Seniora" na stronie internetowej www.kardiosystem.pl 

 

3. Zmiany Regulaminu Programu 

3.1. Organizator Programu uprawniony jest do wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu 

Programu w każdym momencie. 

3.2. W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu, o których mowa w punkcie 3.1. 

Organizator każdorazowo udostępni ujednolicony tekst zmienionego Regulaminu Programu na 

http://www.kardiosystem.pl/
http://www.kardiosystem.pl/


stronie internetowej www.kardiosystem.pl 

 

4. Akceptacja Regulaminu 

W związku z przystąpieniem do programu "KARDIOSYSTEM Klub Seniora", wyrażam zgodę na 

gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu 

uczestnictwa (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 

2002 r. nr 101 poz. 92 ze zm.) do celów związanych z realizacją, promocją monitoringiem i 

ewaluacją programu. Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że: 

1. Administratorem tak zebranych danych osobowych jest Przychodnia KARDIOSYSTEM Sp. z o.o. 

2. Moje dane osobowe będą przetwarzane tylko w celu realizacji programu. 

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest jednoznaczna 

z brakiem możliwości uczestnictwa w Programie. 

4. Mam prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz możliwości ich zmiany. 

5. Niniejszy regulamin Programu "KARDIOSYSTEM Klub Seniora" będzie uznany za zaakceptowany z 

chwilą podpisania na formularzu zgłoszeniowym wskazanym przez organizatora. 
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