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§1  

Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy Regulamin „BEZ WPISOWEGO” (zwany dalej „Regulaminem”) jest zestawieniem zasad dotyczących 

Promocji zapisu dzieci do Placówkek: Niepubliczny Żłobek MegaMocni Chełm i Niepubliczne Przedszkole 

MegMocni Chełm (zwanymi dalej „Placówkami”) prowadzonych przez Stowarzyszenie Twórczego Rozwoju 

DyNaMo oraz Juneco sp. z o.o.  

2. Organizatorami Promocji (zwanym dalej „Organizatorami”) są Stowarzyszenie Twórczego Rozwoju DyNaMo 

oraz Juneco sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-461), ul. Startowa 4a.  

3. Uczestnikami promocji (zwanymi dalej „Uczestnikami”) są potencjalni Klienci. 

4. Klientem (zwanym dalej „Klientem”) jest osoba zainteresowana wykupieniem miejsca w Placówce prowadzonej 

przez Organizatora. 

 

§2  

Warunki oraz zasady udziału w Promocji „BEZ WPISOWEGO” 

 

1. Udział w Promocji jest dobrowolny.  

2. Skorzystanie z promocji jest możliwe w sytuacji, w której wybrana Placówka dysponuje wolnym miejscem. 

3. Udział w Promocji oznacza zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.  

4. Promocja dotyczy okresu od 25.10.2021 r. do 30.11.2021 r.. 

5. Promocja uprawnia wyłącznie do skorzystania z usługi o sprawowanie opieki nad dzieckiem świadczone przez 

Organizatora. 

6. Każdy Klient, który skorzysta z promocji i który podpisze Umowę o sprawowanie opieki nad dzieckiem w 

placówce prowadzonej przez Stowarzyszenie Twórczego Rozwoju DyNaMo lub Juneco sp. z o.o. zgodnie z 

zasadami wskazanymi w §2 Regulaminu, zostanie zwolniony z obowiązku uiszczenia opłaty wpisowej w 

wysokości 490 zł brutto (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt złotych brutto). 

7. Skorzystanie z pormocji przez Klienta będzie możliwe, jeśli Klient spełni łącznie poniższe warunki: 

a) podpisze Umowę o sprawowanie opieki nad dzieckiem w placówce prowadzonej przez Stowarzyszenie 

Twórczego Rozwoju DyNaMo lub Juneco sp. z o.o. w okresie między 25.10.2021 r. a 30.11.2021 r.; 
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b) sprawowanie usług określonych w Umowie o sprawowanie opieki nad dzieckiem rozpocznie się do dnia 

01.05.2022r.  

c) Jeden Klient może skorzystać z Promocji więcej niż jeden raz. 

 

§3  

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. 

2. Dla celów związanych z udziałem w Promocji Organizator przetwarzał będzie następujące dane Klienta: dane 

zawarte w Formularzu Zgłoszenia oraz w Umowie o sprawowanie opieki nad dzieckiem, a w szczególności: imię 

i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail. 

3. Dane osobowe Uczestników przetwarzane w związku z udziałem w Promocji będą przetwarzane do momentu 

trwania Promocji lub do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.  

4. Dane osobowe Uczestników mogą być ́ujawnione pracownikom lub współpracownikom Organizatora, jak też 

podmiotom udzielającym wsparcia Organizatorowi na zasadzie zleconych usług i z zgodnie z zawartymi 

umowami powierzania oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.  

5. Uczestnicy posiadają ̨ prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania. Uczestnicy mają również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO.  

6. Podanie danych oraz wyrażenie zgód jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Promocji oraz realizacji 

powyższych celów.  

 

§4 

Postanowienia końcowe 

 

1. Promocja wchodzi w życie z dniem 25.10.2021 r. i jest ograniczona czasowo do dnia 30.11.2021 r. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie bez podawania 

przyczyny. Zmiana Regulaminu nie może naruszać praw nabytych przez Uczestników. O zmianie Regulaminu 

Organizator poinformuje Uczestników poprzez udostepnienie zaktualizowanego Regulaminu.  
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3. Organizator może zakończyć Promocję z dwutygodniowym okresem wypowiedzenia, umieszczając stosowną 

informację w prowadzonych placówkach/na stronach internetowych z zastrzeżeniem, że do dnia poleceń 

dokonanych przed dniem zakończenia Promocji, Regulamin pozostaje wiążący.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Promocji Klientów, którzy naruszają postanowienia 

Regulaminu.  

5. Niniejszy Regulamin jest dostępny w placówkach/na stronach internetowych prowadzonych przez 

Stowarzyszenie Twórczego Rozwoju DyNaMo lub Juneco sp. z o.o. 

 

 


