„Poleć znajomym Akademię III Wieku” – zasady akcji
1.
2.
3.

Akcja trwa od 17.01.2017 r. do 28.02.2017 r.
Osobom objętym akcją przysługuje srebrna bransoletka marki YES.
Do otrzymania bransoletki, uprawniony jest Polecający oraz Polecony, w rozumieniu niniejszego
dokumentu.
4. Jednej osobie przysługuje jedna bransoletka, bez względu na ilość osób, które się zapiszą.
5. Polecającym jest osoba, która spełni łącznie następujące warunki:
a) w momencie wydawania bransoletki będzie uczyć się w TEB Edukacja
b) w okresie trwania akcji poleci naukę w Akademii III Wieku Poleconemu, który zapisując się do
Akademii III wieku poda imię i nazwisko Polecającego,
c) w okresie trwania akcji, Polecony rozpocznie naukę w Akademii III Wieku począwszy od semestru
wiosennego 2017.
6. Poleconym jest osoba, która spełni łącznie następujące warunki:
a) w okresie trwania akcji, pierwszy raz rozpocznie naukę w ramach Akademii III Wieku (nigdy
wcześniej nie był słuchaczem Akademii III Wieku TEB Edukacja)
b) w momencie zapisu do Akademii III Wieku poda imię i nazwisko Polecającego,
c) rozpocznie naukę w Akademii III Wieku począwszy od semestru wiosna 2017.
7. Brak spełnienia któregokolwiek z warunków, o których mowa w pkt. 4 i 5, będzie skutkował
odmową przekazania bransoletki przez Organizatora.
8. Bransoletka zostanie przekazana do dnia 30.03.2017 r w sekretariacie Akademii III Wieku.
9. Odbiór bransoletki możliwy jest w terminie do 15.04.2017 r. i po tym terminie bransoletka
automatycznie przepada. Słuchaczowi nie przysługuje bransoletka po upłynięciu tego terminu.
10. Organizator poinformuje uczestników akcji o możliwości odbioru bransoletki emailem, wysłanym na
adres uczestnika, który podał przy zapisie do szkoły oraz komunikatem zamieszczonym w
Ekstranecie.
11. Uczestnicy akcji, wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby
prowadzenia akcji przez Organizatora, jako administratora danych, zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 j.t.).
12. Dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie przez Organizatora lub inne upoważnione przez
Organizatora podmioty, biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu akcji na zlecenie
Organizatora. Uczestnikom akcji przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich
poprawiania lub usuwania.

