
 

Załącznik nr 1 do Umowy Programu Lojalnościowego  
Regulamin Programu Lojalnościowego 

 
 

A. Informacje ogólne 

 

1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie zasad Programu Lojalnościowego.  
2. Organizatorem Programu Lojalnościowego jest Polski Instytut Pomocy Poszkodowanym sp. z o.o. z 

siedzibą w Kielcach, ul. Sienkiewicza 66, 25-501 Kielce, NIP: 9592029538, REGON: 385013719, KRS: 

0000817538. 
 

3. Każdy uczestnik Programu Lojalnościowego zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego 

Regulaminu, który ustanawia zasady i warunki udziału w Programie Lojalnościowym. 
 

4. Treść Regulaminu stanowi załącznik do Umowy. Regulamin dostępny jest także w siedzibie Instytutu. 

 

B. Definicje regulaminu 

 

1. Instytut  –  Polski  

Sienkiewicza 

 

Instytut 

66, 

 

Pomoc

25-501 

 

Poszkodowanym 

Kielce, NIP: 

 

sp. z o.o. 

9592029538, 

 

z  siedzibą 

REGON: 

 

w  Kielcach, 

385013719, 

 
KRS: 0000817538. 

 
2. Polecający - osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, 

jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawy szczególnie przyznają 

zdolność prawną, która zawarła umowę z Instytutem na pozyskiwanie dla niego Klientów na sprzedaż 

usług prawnych oraz która w trakcie trwania Programu Lojalnościowego, poleci innym osobom zakup 

usług prawnych w Instytucie, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. 
 

3. Polecany - osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka 

organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawy szczególnie przyznają zdolność 

prawną, która w wyniku polecenia przez Polecającego zakupiła usługę prawną u Organizatora 

zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu. 
 

4. Uczestnicy - ilekroć Regulamin będzie dotyczył łącznie Polecającego i Poleconego. 
 

5. Nagroda - świadczenie otrzymane przez Polecającego. 

 

C. Czas trwania 

 

Program trwa czas nieokreślony. Instytut ma prawo skrócenia programu bez podania przyczyny. 

 

D. Zasady i warunki uczestnictwa 

 

1. Udział w Programie Lojalnościowym jest dobrowolny i bezpłatny. 
 

2. Udział w Programie Lojalnościowym oznacza akceptację niniejszego Regulaminu w całości. 
 

3. Klient Polecający nie może być jednocześnie Klientem Polecanym.  
4. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. informuję, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych, niezbędnych do realizacji 

niniejszej umowy, jest Polski Instytut Pomocy Poszkodowanym sp. z o.o. z siedzibą w 
 
 
 

 



Kielcach, ul. Sienkiewicza 66, 25-501 Kielce, NIP: 9592029538, REGON: 385013719, KRS: 
 

0000817538. 
 

5. Akceptacja Regulaminu oznacza wyrażenie przez Polecającego zgody na przetwarzanie 

danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji Programu.  
6. Klient Polecający przekaże Instytutowi dane Klienta Polecanego, po uprzednim uzyskaniu 

jego zgody na przekazanie i przetwarzanie danych osobowych. Na wniosek Instytutu, 

powyższa zgoda zostanie niezwłocznie dostarczona w formie pisemnej przez Klienta 

Polecającego na adres Instytutu.  
7. Polecenia dokonuje się poprzez wypełnienie Formularza Programu Lojalnościowego w formie 

papierowej. Klient Polecający przekaże Instytutowi dane Klienta Polecanego, po uprzednim 

uzyskaniu jego zgody na przekazanie i przetwarzanie danych osobowych. Powyższa zgoda 

zostanie przekazana wraz z formularzem, o którym mowa w ust. 8 poniżej, w formie pisemnej, 

przez Klienta Polecającego na adres Instytutu.  
8. Jeżeli kilku Polecających wypełni Formularz Programu Lojalnościowego podając tego 

samego Poleconego, wówczas uznaje się, że ten, od którego Instytutu otrzymał zgłoszenie 

jako pierwsze, uznawany jest za Polecającego.  
9. Przy ustalaniu wynagrodzenia Polecającego brane są pod uwagę tylko umowy, które 

uzyskały status „ W TOKU” lub „ZAKOŃCZONA”. 

 

10. Nagrody wypłacone na poczet niezrealizowanych umów (Umowa Odrzucona) 

podlegają zwrotowi z uwagi na fakt, iż za umowy ze statusem „ODRZUCONA” nagroda 

Polecającemu nie przysługuje. 

 

E. Wynagrodzenie 

 

1. Aby polecenie było skuteczne i uprawniało Polecającego do odbioru Nagrody 

muszą zostać spełnione łącznie następujące warunki: 
 

a) Polecony zawrze z Instytutem ważną i skuteczną umowę w zakresie usług prawnych. 
 

b) Polecony nie wypowie węzła prawnego przed wypłatą kwoty dochodzonej usługą 

prawną świadczoną przez Instytut. 
 

2. Nagroda dla Polecającego za każdego 

poleconego Klienta wynosi 100 zł (sto złotych 

00/100) bez względu na rodzaj i 

charakter sprawy 

3. Jeden Klient polecający może otrzymać kilka Nagród. Liczba Nagród, które 

może otrzymać Klient odpowiada liczbie Klientów polecanych, z którymi zawarta 

została nowa umowa na usługi prawne. 

4. Kwota nagrody zostanie przesłana na rachunek bankowy Polecającego wskazany 

w umowie zawartej z Polecającym w terminie 14 (czternastu) dni liczonych od dnia 

wpłynięcia z niej pierwszej wpłaty od podmiotu zobowiązanego do naprawienia 

szkody lub wypłaty świadczenia, po wcześniejszym przyjęciu jej do rozpoznania (status 

sprawy „W TOKU”). Nagroda pozostaje bezzwrotna w razie braku wypowiedzenia 

umowy przez klienta poleconego umowy z Instytutem z winy Instytutu. 
 

5. Polecający jest zobowiązany do powiadomienia Instytutu o spełnieniu 

warunków uprawniających do odbioru nagrody w formie pisemnej na adres e-mail: 

biuro@instytutodszkodowan.eu lub korespondencyjnie na adres siedziby Instytutu. 

Obowiązek zawiadomienia Instytutu rodzi się każdorazowo z uzyskaniem prawa do 

kolejnych nagród. 

 

F. Warunki Reklamacji 

 

1. Reklamacje mogą być zgłaszane w czasie trwania Programu Lojalnościowego oraz 

w ciągu 60 dni od jej zakończenia, nie później jednak niż w terminie 30 dni od daty 



wykrycia okoliczności stanowiącej podstawę reklamacji. Datą zgłoszenia reklamacji jest 

data nadania na poczcie. Uczestnik w reklamacji powinien wykazać okoliczności 

świadczące o zachowaniu powyższych terminów, ponieważ w razie ich upływu 

reklamacja nie zostanie uznana za skutecznie wniesioną. 

2. Instytut po otrzymaniu reklamacji zgodnie z ust. 1 ustosunkowuje się do niej w terminie 

14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia doręczenia reklamacji do Instytutu. 

Odpowiedź na reklamację jest udzielana pisemnie za pośrednictwem poczty Polskiej 

na adres korespondencyjny wskazany w reklamacji. O zachowaniu terminu odpowiedzi 

na reklamację decyduje data stempla pocztowego. 
 

3. Reklamacja powinna zawierać: 
 

a) imię i nazwisko, 
 

b) adres do korespondencji, 
 

c) dokładny opis i przyczynę reklamacji, 
 

d) przywołanie okoliczności świadczących o zachowaniu terminu do złożenia reklamacji. 

 

G. Zapisy końcowe 

 

1. Regulamin Programu Lojalnościowego wchodzi w życie z dniem podpisana przez strony 

umowy. 
 

2. Tytuły poszczególnych punktów niniejszego regulaminu nie stanowią podstawy do 

interpretowania jego treści. 
 

3. Instytut zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu albo zawieszenia lub 

zakończenia Promocji w każdym czasie bez konieczności podawania przyczyn. O 

każdej zmianie Instytut niezwłocznie zawiadomi poprzez ogłoszenie w swojej 

siedzibie. 
 

4. Polski Instytut Pomocy Poszkodowanym sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, ul. Sienkiewicza 66, 

25-  
501 Kielce, jako administrator danych osobowych, informują Pana/ Panią, iż: 

 

a) podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji niniejszej umowy; 

b) przysługuje Panu/Pani prawo wglądu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania 

oraz prawo do bycia zapomnianym (prawo do ich usunięcia); 

c) dane mogą być udostępniane przez Polski Instytut Pomocy Poszkodowanym Sp. z.o.o. 

podmiotom współpracującym, w tym instytucjom finansowym, tylko do celów realizacji 

niniejszej umowy; 

d) podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych; 

e) dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji niniejszej umowy; 

f) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie 

danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.”.  
5. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie 

przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących przepisy 

prawa. 

 

 


