
Regulamin akcji promocyjnej: POWRÓT DO SZKOŁY 

 

§  1. Postanowienia ogólne 

 

1. Akcja Promocyjna POWRÓT DO SZKOŁY (dalej jako: Akcja Promocyjna) jest 

organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez Profi Competence Europe Sp. z o.o. 

z siedzibą w Szczecinie, ul. Średnia 22, 71-812 Szczecin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców 

KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000833219, posiadającą NIP: 

8522662767, (dalej jako: Profi Competence). 

2. Akcja Promocyjna będzie trwała w dniach od 13.08.2021 r. do 01.09.2021 r. w mediach 

społecznościowych Profi Competence (Facebook, Instagram) dostępnym pod adresem 

https://www.facebook.com/proficompetence oraz https://www.instagram.com/profi_competence/, a 

także na stronie internetowej www.proficompetence.com (dalej jako: Serwisy), przy czym we 

wskazanym okresie Akcją Promocyjną objęte są testy: JA I MOJE EMOCJE-Y, JA I MOJA 

SAMOOCENA-Y, JA W DZIAŁANIU-Y, JA W SZKOLE-Y, JA W RELACJI-Y, JA WE 

WSPÓŁPRACY-Y, DISC Fundamental for Young, CAREER TEST YOUNG (dalej jako: Testy). 

 
§ 2. Warunki uczestnictwa w Akcji Promocyjnej 

 
1. Akcja Promocyjna skierowana jest do osób fizycznych które są pełnoletnie, posiadają pełną 

zdolność do czynności prawnych i są Konsumentami (dalej jako: Uczestnik). 

2. Akcja Promocyjna ma na celu promowanie produktów własnych oraz usług Profi Competence 

poprzez zachęcenie Uczestników do otrzymywania informacji handlowych od Profi Competence. 

3. Warunkiem wzięcia udziału w Akcji Promocyjnej jest skorzystanie z linku zamieszczonego w 

mediach społecznościowych, posiadanie konta użytkownika w Serwisie oraz wyrażenie 

dobrowolnej zgody na otrzymywanie od Profi Competence informacji handlowych w czasie trwania 

Akcji Promocyjnej. 

4. Aby wziąć udział w Akcji Promocyjnej Uczestnik musi posiadać alfanumeryczny kod 

weryfikacyjny (dalej jako: Kod). Kod będzie udostępniany w szczególności na stronie internetowej 

Profi Competence (https://www.proficompetence.com) oraz w mediach społecznościowych ( np. 

facebook, twitter,) 

5. Kod musi zostać wprowadzony na stronie internetowej Serwisu: 

https://proficompetence.com/apply-code. Uczestnik może zarejestrować konto w Serwisie lub 

zalogować się na istniejące konto. 

6. Uczestnik zostanie poproszony o wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych od 

Profi Competence (dalej jako: Zgoda). Na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres poczty 

elektronicznej Uczestnik otrzyma wiadomość, która umożliwia potwierdzenie udzielenia Zgody. 

Wyrażenie Zgody jest dobrowolne, jednak konieczne dla wzięcia udziału w Akcji Promocyjnej. W 

szczególności wyrażenie Zgody nie jest niezbędne dla zarejestrowania konta w Serwisie. 

7. Uczestnik, który spełni warunki określone w ust. 5 i 6 Regulaminu będzie uprawniony do 

uzyskania korzyści w postaci Testu Kompetencji w promocyjnej cenie, uwzględniającej 20% 

rabat. 

8. Uczestnik otrzyma dostęp do Testu Kompetencji w ciągu 24 godzin od potwierdzenia udzielenia 

Zgody. 

9. Test Kompetencji będzie dostępny w zakładce Testy w Profilu Użytkownika w Serwisie.

https://www.facebook.com/proficompetence
https://www.facebook.com/proficompetence
https://www.instagram.com/profi_competence/
http://www.proficompetence.com/


     § 3. Korzystanie z Serwisu 

 
Do wszystkich kwestii związanych z umowami zawieranymi za pośrednictwem Serwisu 

nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie oraz zasady korzystania z Testu Kompetencji, stosuje 

się postanowienia Regulaminu Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną przez Profi Competence 

dostępnego na stronie internetowej: https://proficompetence.com/regulations/. 

§ 4. Reklamacje 

 
1. Wszelkie reklamacje związane z Akcją Promocyjną mogą być zgłaszane w trakcie  

trwania Akcji Promocyjnej oraz w terminie do dnia 01.09.2021 r. 

2. Wszelkie reklamacje powinny być przesyłane w formie pisemnej na adres: Profi Competence 

Europe Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, ul. Średnia 22, 71-812 Szczecin, z dopiskiem 

„Reklamacja” lub pocztą elektroniczną na adres: kontakt@proficompetence.com. 

3. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej tożsame z danymi 

podanymi podczas rejestracji konta w Serwisie oraz opis okoliczności stanowiących podstawę 

reklamacji. 

4. Złożone reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni roboczych od daty ich otrzymania. 

Uczestnik składający reklamację zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji w 

formie odpowiadającej formie, w jakiej została złożona reklamacja, niezwłocznie po jej 

rozpatrzeniu. 

§ 5. Przetwarzanie danych osobowych 
 

1. Administratorem Danych Osobowych osób odwiedzających Serwis, Użytkowników oraz 

Reprezentantów jest Profi Competence Europe Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, ul. Średnia 

22, 71-812 Szczecin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem 0000833219, posiadającą NIP: 8522662767, kapitał zakładowy: 

5.000,00 zł. 

2. Z Administratorem Danych Osobowych można kontaktować się: 

 
a. Pisemnie na adres dostępny na stronie https://www.proficompetence.com/contact; 

 
b. Drogą elektroniczną na adres: kontakt@proficompetence.com; 

 
c. Telefonicznie pod numerem telefonu dostępnym na stronie 

https://www.proficompetence.com/contact. 

3. Profi Competence przetwarza dane osobowe Uczestników w celu: 

 
a. celu organizacji i prowadzenia Akcji Promocyjnej, 

 
b. komunikacji z Uczestnikami, 

 
c. świadczenia usług określonych w Regulaminie, 

mailto:kontakt@proficompetence.com
http://www.proficompetence.com/contact%3B
http://www.proficompetence.com/contact


d. obsługi reklamacji. 

 
4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestników dane osobowe mogą być 

udostępniane następującym kategoriom odbiorców danych: 

a. podmiotom uczestniczącym w procesach niezbędnych do realizacji Akcji Promocyjnej 

i świadczenia usług w ramach Akcji Promocyjnej; 

b. podmiotom, którym dane osobowe muszą zostać udostępnione na podstawie 

przepisów prawa, w szczególności są to organy administracji publicznej takie jak 

organy administracji skarbowej. Dane mogą być również udostępniane organom 

innych państw członkowski UE oraz sądom w zakresie wynikającym z prawa 

wspólnotowego lub krajowego; 

c. podmiotom, z którymi Administrator współpracuje w celu wykonania swoich zadań, 

zrealizowania praw lub wykonania zobowiązań, w szczególności świadczącym usługi 

informatyczne, windykacyjne, kadrowe, księgowe, transportowe, marketingowe, 

archiwizacji lub niszczenia dokumentów. 

5. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres niezbędny do świadczenia usług 

w ramach Akcji Promocyjnej. 

6. Po upływie powyższego okresu dane osobowe Uczestników mogą być nadal przetwarzane w 

zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla realizacji przez Profi Competence prawnie 

uzasadnionego interesu administratora danych, a w przypadku wyrażenia przez Uczestnika 

Zgody, do czasu wycofania tej zgody. 

7. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do: 

a. dostępu do danych – uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane 

są jej dane osobowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do 

uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach 

przetwarzania, kategoriach danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach 

odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania 

danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane 

dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 15 RODO); 

b. otrzymania kopii danych – uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu; 

c. sprostowania - żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są 

nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych; 

d. usunięcia danych – żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli Administrator nie 

ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do 

celów przetwarzania; 

e. ograniczenia przetwarzania – żądania ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych, gdy: 



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

na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych, 

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

sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania, 

iii. Administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, 

której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, 

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

czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie 

Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane 

dotyczą; 

f. przenoszenia danych – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym 

formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej 

dotyczących, które dostarczyła Administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych 

innemu Administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, 

której dane dotyczą, lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w 

sposób zautomatyzowany; 

g. sprzeciwu – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w 

prawnie uzasadnionych celach Administratora, z przyczyn związanych z jej 

szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas Administrator dokonuje 

oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, 

nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub 

podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną 

interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów Administratora, 

Administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach; 

h. cofnięcia zgody w każdym momencie i bez podawania przyczyny, lecz przetwarzanie 

danych osobowych dokonane przed cofnięciem zgody nadal pozostanie zgodne z 

prawem. Cofnięcie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania przez Administratora 

danych osobowych w celu, w którym zgoda ta została wyrażona 

8. Z praw wskazanych w ust. 7 można skorzystać kontaktując się z Administratorem w sposób 

określony w ust. 2. 

9. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Profi Competence danych osobowych 

Uczestnika narusza przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych, Uczestnikowi 

przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

10. Dane osobowe odwiedzających Serwis, Użytkowników będą przetwarzane w kraju 

znajdującym się w Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwanym dalej EOG. 

11. Jeśli miałoby dochodzić do przekazywania informacji poza Europejski Obszar Gospodarczy, 

będzie się to odbywać wyłącznie w ramach procedur wymaganych przez przepisy o ochronie 

danych osobowych. 



12. Zasady przetwarzania danych osobowych w związku z czynnościami realizowanymi w ramach 

Serwisu, w szczególności rejestracji konta określa Polityka Prywatności dostępna pod 

adresem https://proficompetence.com/legal-information. 

 
§  6. Postanowienia końcowe 

 
1. Pełna treść niniejszego Regulaminu będzie dostępna w siedzibie Profi Competence oraz na 

Stronie internetowej https://proficompetence.com. 

2. Wzięcie udziału w Akcji Promocyjnej oznacza akceptację niniejszego Regulaminu i 

zobowiązanie do jego przestrzegania. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa. 

4. Profi Competence przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do Regulaminu w zakresie 

dopuszczalnym przez przepisy prawa z zachowaniem odpowiedniego wyprzedzenia i z 

zachowaniem praw nabytych przez Uczestników do momentu zmiany Regulaminu. O zmianie 

Regulaminu Uczestnicy zostaną poinformowani przez umieszczenie przez Profi Competence 

komunikatu odsyłającego do zestawienia zmian i nowej treści Regulaminu. 


