Regulamin promocji „Pierwszy miesiąc za 1 zł”
§ 1 Przedmiot regulaminu
Niniejszy regulamin uszczegóławia warunki prowadzenia obsługi księgowej przez MagFi Magdalena Pol z
siedzibą we Wrocławiu, w ramach świadczenia usług księgowych.
§ 2 Słowniczek
Użyte w niniejszym dokumencie terminy oznaczają:
1. Zleceniodawca – osoba fizyczna, osoba prawna lub inny podmiot korzystający z usług
zleceniobiorcy, w ramach promocji;
2. Zleceniobiorca – MagFi-Magdalena Pol z siedzibą we Wrocławiu, ul. Łukasińskiego 12-14/4, 50-436
Wrocław, posiadającą NIP 9151737051, Regon 380206135, tj. podmiot realizujący promocję;
3. Promocja – akcja promocyjna, której założenia zostały opisane w Regulaminie;
4. Regulamin – niniejszy dokument;
5. Usługi – usługi księgowe świadczone przez firmę MagFi Magdalena Pol.

§ 3 Istota promocji
W czasie trwania Promocji każdy nowy zleceniodawca otrzyma promocyjną cenę w wysokości 1 zł netto
(1,23 brutto) za pierwszy miesiąc świadczenia usług, w ramach podpisania umowy obowiązującej przez
okres co najmniej 12 miesięcy, których przedmiotem jest prowadzenie usług księgowych przez firmę MagFi
Magdalena Pol.
§ 4 Szczegółowe warunki promocji

1. Promocja trwa od 1 kwietnia 2021 r. do odwołania.
2. Promocją objęci są wszyscy nowi Zleceniodawcy, którzy wyrażą zgodę na udział w promocji.
3. Aby skorzystać z promocji, Zleceniodawca podpisze umowę obowiązującą przez okres co najmniej
12 miesięcy w ramach usług świadczonych przez MagFi Magdalena Pol.
4. W przypadku spełnienia powyższego warunku, MagFi Magdalena Pol rabatuje Zleceniodawcy opłatę
za pierwszy miesiąc, z tytułu skorzystania z usług w rozumieniu art. 3.
5. W przypadku wypowiedzenia umowy przed upływem okresu 12 miesięcy jej obowiązywania,
Zleceniodawca będzie zobowiązany do uiszczenia opłaty za okres objęty promocją w pełnej
wysokości, jak za kolejne miesiące, według stawki umownej. W przypadku nieuiszczenia opłaty
obowiązującej, MagFi Magdalena Pol jest uprawniona do roszczenia i dochodzenia stosownego
odszkodowania od Zobowiązanego.
6. Zwolnienie z opłaty regulującej okres objęty promocją, w wysokości zawartej w umowie, poprzez

wypowiedzenie umowy w trakcie trwania promocji dotyczy Zleceniodawcy, który zamknął działalność
przed upływem 12 miesięcy liczonych od momentu podpisania umowy na warunkach promocji.

§ 5 Dane osobowe Użytkowników
1. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników na potrzeby promocji odbywać się będzie na
zasadach określonych w Rozporządzeniu 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 takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(dalej jako RODO).
2. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ust. 1 będzie MagFi Magdalena Pol. Dane
osobowe te będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z umową i promocją,
tj. w celach związanych z prowadzeniem usług księgowych przez firmę MagFi Magdalena Pol.
3. Podanie danych osobowych, jest niezbędne do skorzystania z promocji.
4. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie, Zleceniodawca, w związku z zawarciem umowy,
oświadcza że:
1. w pełni akceptuje zawarte w niej postanowienia – w tym wyraża zgodę na przetwarzanie przez
Zleceniobiorcę danych przekazanych w zakresie i na zasadach szczegółowo określonych w w/w
dokumencie;
2. oświadcza, iż wszelkie powierzone dane osobowe przetwarza zgodnie z przepisami prawa, a ich
powierzenie do przetwarzania Zleceniobiorcy nie naruszy jakichkolwiek praw osób trzecich;
5. Zleceniobiorca, w związku z zawarciem Umowy, oświadcza że:
1. wszelkie powierzone mu przez Zleceniodawcę dane osobowe będą przetwarzane tylko w celu
realizacji umowy. Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości przyjmuje się, iż zawarcie umowy i
korzystanie ze świadczonej usługi stanowi tym samym wyraźne polecenie przetwarzania danych
wydane przez Zleceniobiorcę.
2. powierzonym danym zapewnione zostanie należyte bezpieczeństwo, gwarantowane zarówno
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przetwarzaniem danych jedynie osób bądź podmiotów stosownie uprawnionych i zobowiązanych do
zachowania tajemnicy, prowadzenie rejestru czynności przetwarzania wszelkich powierzonych
danych), jak i system zabezpieczeń technicznych, spełniający wymogi określone w art. 32
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 takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO);
3. zobowiązuje się do pomocy w realizacji nałożonych na Zleceniodawcę, jako administratora,
obowiązków w zakresie zarówno zabezpieczenia danych osobowych, jak i reakcji na sprzeciwy,
zapytania oraz żądania osób, których dane dotyczą. W przypadku otrzymania takiego zapytania
odnoszącego się do danych, których administratorem jest Zleceniodawca, Zleceniobiorca
zobowiązuje się do niezwłocznego przekazania wspomnianego zapytania i udzielenia wyjaśnień w
zakresie niezbędnym do zrealizowania przez Zleceniodawcę ciążących na nim obowiązków;
4. powierzone przez Zleceniodawcę dane zostaną przez Zleceniobiorcę niezwłocznie usunięte lub

zwrócone na żądanie Zleceniodawcy; jednocześnie w przypadku zażądania przez Zleceniodawcę
zaprzestania przetwarzania danych osobowych, których przetwarzanie jest niezbędne do realizacji
przedmiotu umowy, Zleceniobiorca może umowę wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym i
skorzystanie z powyższego uprawnienia przez Zleceniobiorcę nie będzie rodziło po jego stronie
żadnej odpowiedzialności względem Zleceniodawcy – zasady określonej powyżej nie stosuje się,
jeżeli w myśl art. 6 ust. 1 RODO Zleceniobiorca – pomimo zażądania przez zleceniodawcę usunięcia
bądź zwrotu danych – wciąż pozostaje zobowiązany lub uprawniony do ich przetwarzania na innej,
przewidzianej przepisami prawa podstawie;
5. zobowiązana jest do realizacji wszelkich przewidzianych prawem obowiązków ciążących zarówno
na niej zarówno jako na administratorze danych osobowych, jak i podmiocie, któremu dane są
powierzane w rozumieniu art. 28 i n. RODO, w szczególności w zakresie umożliwienia
zleceniodawcy potwierdzenia realizacji przez Zleceniobiorcę określonych wyżej zobowiązań na
zasadach wskazanych w art. 28 ust. 3 lit. h RODO.
3. Zleceniobiorca i Zleceniodawca zgodnie oświadczają, iż niniejsze ogólne warunki stanowią inny
instrument prawny, o którym mowa w art. 28 ust. 3 RODO i tym samym wraz z postanowienia
polityki prywatności Zleceniobiorcy są samoistną podstawą powierzenia Zleceniobiorcy danych
osobowych przez Zleceniodawcę.

§ 6 Reklamacje

Reklamacje dotyczące Promocji można przesyłać w formie pisemnej na adres MagFi Magdalena Pol, z
dopiskiem „Reklamacja – pierwszy miesiąc za 1 zł”.

§ 7 Postanowienia końcowe

1. Regulamin jest wyłącznym dokumentem określającym zasady Promocji.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2021 r.

