
REGULAMIN PROMOCJI BILET ZAUFANIA 

 

 

1. Promocja BILET ZAUFANIA  jest ważna od 18 maja 2021 do 30.09.2021 roku w miarę dostępności miejsc.  
 

2. Rodzic, który ma podpisaną umowę z przedszkolem lub żłobkiem Pomarańczowa Ciuchcia może wręczyć 
BILET ZAUFANIA dowolnej liczbie osób, którym poleca przedszkole lub żłobek Pomarańczowa Ciuchcia. 
 

3. BILET ZAUFANIA upoważnia do podpisania umowy o świadczeniu usług z wybranym przedszkolem lub 

żłobkiem Pomarańczowa Ciuchcia na promocyjnych warunkach: 

 zwolnienie z opłaty wpisowej, 
 500 pln zniżki na czesne przez pierwsze 2 miesiące uczęszczania dziecka.  

 

4. Rodzicowi, z którego polecenia zostanie podpisana umowa o świadczenie usług z wybranym 
przedszkolem lub żłobkiem Pomarańczowa Ciuchcia w ramach promocji BILET ZAUFANIA, przysługuje 
zwolnienie z wszystkich opłat za Jego dziecko (czesne, zajęcia dodatkowe, zajęcia fakultatywne, 
wyżywienie) przez jeden miesiąc*.  W przypadku, kiedy do przedszkola lub żłobka uczęszcza więcej niż 
jedno dziecko tego rodzica, zniżka przysługuje na najstarsze dziecko.  
 

5. W przypadku zapisania z polecenia jednego rodzica większej liczby dzieci, zwolnienie z wszystkich opłat 
za Jego dziecko obowiązuje przez tyle miesiące, ile jest dzieci zapisanych z jego polecenia.    

 

 
 
*dotyczy rozliczenia za miesiąc, w którym dziecko zapisane z polecenia rozpocznie uczęszczanie do placówki. W przypadku 
zapisania z polecenia większej liczby dzieci zniżka za poszczególne dzieci przechodzi na kolejne miesiące.  
 
 
 
 
 

Obowiązek informacyjny 

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 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 tych 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej 

Rozporządzeniem: 

1) Administratorem danych osobowych Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych są: PRZEDSZKOLA 
POMARAŃCZOWA CIUCHCIA Spółka z o. o. Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Dostępnej 60, 01-490 

Warszawa (dalej w treści „ADO”);   
2) ADO umożliwia bezpośredni kontakt za pomocą e-mail:  biuro@pomaranczowa-ciuchcia.pl  lub drogą pocztową na adres: 

ul. Dostępnej 60, 01-490 Warszawa; ADO powołał również Inspektora Ochrony Danych Osobowych z którym można się 
skontaktować wysyłając wiadomość e-mail na adres:  iod@pomaranczowa-ciuchcia.pl  

3) Pani/Pana dane osobowe (imię, nazwisko) będą przetwarzane przez ADO w celu realizacji promocji „Bilet zaufania”. 
Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a  Rozporządzenia PE i Rady 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); 

4) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania uniemożliwi realizację 
celu o którym mowa w ust. 3;  

5) Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane:  
a) Pracownikom ADO upoważnionym do ich przetwarzania; 
b) dostawcom usług prawnych i doradczych w przypadku dochodzenia przez ADO roszczeń związanych 

z prowadzona działalnością;  

z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych.  

6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego; 
 

7) Pani/Pana dane będą przechowywane przez ADO przez okres niezbędny dla realizacji celów określonych w ust. 3; 
 

8) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz ich sprostowania, gdy są one nieprawidłowe;  
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9) W przypadkach określonych przepisami prawa przysługuje Pani/Pana prawo do żądania usunięcia danych, żądania 

ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania danych;  

 
10) Wobec Pani/Pana osoby nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym moje 

dane nie będą podlegały profilowaniu; 
  

11) Przysługuje Pani/Pana prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
jeśli przy przetwarzaniu moich danych osobowych ADO narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


