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REGULAMIN PROGRAMU
„Polecam GSU – edycja I”

§ 1.
Organizator programu
1. Program „Polecam GSU – edycja I”, zwany dalej Programem, organizowany jest przez
GSU Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach, przy ul. Góry Chełmskiej 2B, 44-100
Gliwice, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000211288, z kapitałem zakładowym
w wysokości 4.895.000,00 zł, wpłaconym w całości, posiadającą numer Regon:
272347678, NIP 631-10-08-975, zwany Organizatorem.
2. Uczestnictwo w Programie oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
3. Uczestnictwo w Programie i podanie związanych z tym danych jest całkowicie dobrowolne.
4. Regulamin Programu dostępny jest w siedzibie Organizatora w Gliwicach (44-100) przy
ul. Góry Chełmskiej 2b i na stronie internetowej www.gsusa.pl
§ 2.
Definicje
Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:
1. Regulamin – dokument zawierający wszystkie warunki uczestnictwa w Programie
„Polecam GSU – edycja 1”.
2. Program – akcja promocyjna stanowiąca sprzedaż premiową pod nazwą „Polecam GSU –
edycja 1”. Program nie jest konkursem, nie jest też grą losową, loterią fantową, zakładem
wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną
przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (t.j. Dz.U.
z 2020 poz. 2094 ze zm.). Warunki programu zostały określone w Regulaminie.
3. Polecony – Uczestnik programu, który jest osobą fizyczną wskazaną przez Polecającego
poprzez przekazanie mu Kodu Afiliacyjnego, spełniający łącznie poniższe warunki:
a) nie posiada zawartej za pośrednictwem Organizatora Programu, obowiązującej
w dniu zarejestrowania Kodu Afiliacyjnego, Umowy Ubezpieczenia,
b) w okresie trwania programu, przed zarejestrowaniem Kodu Afiliacyjnego nie
złożył wniosku oczekującego na akceptację o zawarcie którejkolwiek z Umów
Ubezpieczenia.
Z chwilą zawarcia którejkolwiek z Umów Ubezpieczenia i opłaceniu składki w pełnej
wysokości, Polecony przy spełnieniu warunków określonych w niniejszym Regulaminie, może
wziąć udział w Programie jako Polecający.
4. Polecający – Uczestnik programu będący Dotychczasowym Klientem Organizatora, będący
osobą pełnoletnią, występującą w Programie jako podmiot nieprowadzący działalności
gospodarczej, posiadającą nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce, który wskazuje
Poleconego poprzez przekazanie mu Kodu Afiliacyjnego.
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5. Umowa Ubezpieczenia – którakolwiek z umów ubezpieczenia z grupy produktów,
o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 3 Programu, w tym również każda grupowa umowa
ubezpieczenia obsługiwana przez Organizatora.
6. Premiowana Umowa Ubezpieczenia – Umowa Ubezpieczenia grupowego na życie, gdzie
ubezpieczającym jest GSU Stowarzyszenie Ubezpieczonych.
7. Kod Afiliacyjny – unikalny identyfikator Polecającego nadany Polecającemu przez
Organizatora, służący do celów identyfikacji Polecającego na potrzeby niniejszego
Programu, przekazany na adres skrzynki elektronicznej (e-mail) podany przez Polecającego
w formularzu zgłoszeniowym o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 1 Regulaminu.
8. Dotychczasowy Klient – osoba fizyczna posiadająca zawartą za pośrednictwem
Organizatora i niezakończoną Umowę Ubezpieczenia,
9. Premia pieniężna – premia pieniężna o wartości 50,00 zł wypłacana Polecającemu
w przypadku zawarcia przez Poleconego Premiowanej Umowy Ubezpieczenia i opłaceniu
przez niego minimum dwóch miesięcznych składek ubezpieczeniowych w pełnej
wysokości, przy czym maksymalna wysokość łącznie wypłaconych premii pieniężnych
w okresie trwania Programu nie może przekroczyć kwoty 2.000,00 zł
10. Uczestnik programu – osoba będąca Polecającym lub Poleconym, biorąca udział
w Programie, spełniająca warunki określone w § 4 Regulaminu.
11. Polecenie- polecenie przez Polecającego innej osobie pośrednictwa Organizatora w przystąpieniu
do Premiowanej Umowy Ubezpieczenia wraz z przekazaniem Kodu Afiliacyjnego.

§ 3.
Czas trwania Programu/Okres, w jakim można przystąpić do Programu
1. Program trwa od 01.08.2021 roku do 31.12.2021 roku.
2. Zakończenie Programu nie wpływa na prawa nabyte przez Polecającego w okresie jego
trwania.
§ 4.
Uczestnictwo w Programie/Uczestnicy Programu
1. Program przeznaczony jest dla osób fizycznych, zwanych dalej Uczestnikami Programu,
spełniających następujące warunki:
1) Polecony i Polecający posiada numer PESEL;
2) Polecający poleca innej osobie, na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie,
pośrednictwo Organizatora w zakupie Premiowanej Umowy Ubezpieczenia;
3) Polecający zawarł dowolne ubezpieczenie za pośrednictwem Organizatora z niżej
wymienionych produktów ubezpieczeniowych:
a. grupowe ubezpieczenie na życie;
b. indywidualne ubezpieczenie na życie;
c. pozostałe ubezpieczenia osobowe;
d. ubezpieczenie majątkowe.
2. Polecający, celem udziału w Programie powinien dokonać następujących czynności:
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1) zgłosić się do Programu poprzez poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego
(załącznik nr 1) dostępnego na stronie www.gsusa.pl, podając co najmniej:
a) imię, nazwisko i PESEL;
b) adres zamieszkania oraz adres do korespondencji; jeżeli jest inny niż adres
zamieszkania;
c) nazwę i numer rachunku bankowego, na który należy przekazać Premię pieniężną
zgodnie z Regulaminem Programu;
d) adres e-mail, którego błędne podanie będzie skutkowało brakiem możliwości
przesłania Kodu afiliacyjnego, i wzięcia udziału w Programie.
2) zaakceptować Regulamin;
3. Polecający wraz z Poleceniem, przekazuje innej osobie Kod Afiliacyjny.
4. Kod Afiliacyjny będzie przesłany na adres poczty elektronicznej (e-mail) Polecającego nie
wcześniej niż po trzech dniach roboczych od dnia zgłoszenia do Programu.
5. Polecający może zgłosić się do Programu tylko jednokrotnie.
6. Polecony podczas zawierania Premiowanej Umowy Ubezpieczenia w Oddziale
Organizatora lub poprzez kontakt telefoniczny z przedstawicielem Organizatora, jest
zobowiązany do podania Kodu Afiliacyjnego otrzymanego od Polecającego.
7. Polecony, przedstawiając Kod Afiliacyjny podczas zawierania Premiowanej Umowy
Ubezpieczenia, jednoczenie akceptuje Regulamin Programu i staje się Uczestnikiem
Programu.
8. Błędnie podany Kod Afiliacyjny, uniemożliwiający identyfikację Polecającego, nie będzie
uznawany za podstawę wypłaty Premii pieniężnej Polecającemu.
9. W czasie trwania Programu, Polecający może uzyskać prawo do więcej niż jednej Premii
pieniężnej, z zastrzeżeniem każdorazowego spełnienia regulaminowych warunków
otrzymania Premii. Premia pieniężna zostanie przyznana Polecającemu za każde skuteczne
polecenie, przez co rozumie się zawarcie przez Poleconego za pośrednictwem Organizatora
Premiowanej Umowy Ubezpieczenia i opłacenie minimum dwóch miesięcznych składek
w pełnej wysokości w okresie trwania programu.
10. Organizator oświadcza, że Program nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, ani
przeprowadzany przez podmioty zarządzające lub będące właścicielami Facebook, Twitter,
Linkedln, ani z nimi powiązane, a Facebook, Twitter i Linkedln nie ponosi
odpowiedzialności wobec Polecającego w związku z realizacją Programu.
§ 5.
Zasady przyznawania i wypłaty Premii pieniężnej
1. Polecający, który w okresie obowiązywania Programu spełni warunki wskazane
w niniejszym Regulaminie, otrzyma Premię pieniężną, w postaci przelewu na wskazany
przez siebie w zgłoszeniu o którym mowa § 4 ust.2pkt 1c, rachunek bankowy,
o wartości 50,00 zł za każdego Poleconego, jeżeli łącznie zachodzą wszystkie poniżej
podane warunki:
a) polecający dokonał prawidłowego zgłoszenia do Programu, o którym mowa w § 4
Regulaminu;
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3.
4.

5.

6.

7.

b) za pośrednictwem Organizatora, Polecony zawarł Premiowaną Umowę
Ubezpieczenia i dokonał opłacenia minimum dwóch miesięcznych składek
w pełniej wysokości oraz podał prawidłowy Kod Afiliacyjny..
Należna Premia pieniężna będzie przekazana na wskazane przez Polecającego konto
bankowe, nie wcześniej niż w następnym miesiącu kalendarzowym po opłaceniu przez
Poleconego drugiej miesięcznej składki ubezpieczeniowej w pełnej wysokości i pod
warunkiem, że Premiowana Umowa Ubezpieczenia do tego okresu nie zostanie rozwiązana.
Premie pieniężne będą wypłacane jednorazowo w terminie od 25 do ostatniego dnia
miesiąca kalendarzowego.
W trakcie trwania programu, jeden Polecający może przekazać Polecenie i udostępnić Kod
Afiliacyjny nieograniczonej liczbie osób, przy czym łączna wysokość wypłaconych Premii
pieniężnych w okresie trwania Programu dla jednego Polecającego nie może przekroczyć
2000,00 zł. Polecony może skorzystać z udostępnionego Kodu Afiliacyjnego tylko jeden
raz.
Kwestie podatkowe dotyczące uzyskanych Premii pieniężnych uregulowane zostały
w art.30 ust. 1 pkt.2 oraz art.21 ust.1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych (tj.: Dz.U. 2020 r., poz.1046 z późn. zm.).
Z możliwości uczestnictwa w Programie wyłączone są:
1) osoby fizyczne, które chciałaby przystąpić do Programu jako przedsiębiorcy,
czyli osoby prowadzące działalność gospodarczą,
2) osoby zatrudnione przez Organizatora na podstawie umowy o pracę lub
współpracujące z Organizatorem na podstawie stosunku cywilnoprawnego,
tj. osoby pozostające w stosunkach wynikających z umów zlecenia, umów
o dzieło, kontraktów menadżerskich oraz członkowie organów Organizatora,
a także członkowie najbliższej rodziny tych osób, z zastrzeżeniem, że przez
najbliższą rodzinę uznaje się małżonków, rodziców małżonków, wstępnych,
zstępnych, rodzeństwo oraz inne przysposobione osoby.
W przypadku, gdy Organizator otrzyma uprawdopodobnioną informację o tym,
że Polecający lub Polecony wykorzystuje Program w sposób naruszający przepisy prawa,
zasady współżycia społecznego lub godzący w dobre obyczaje czy powszechnie
obowiązujące normy społeczne, Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia
z uczestnictwa w Programie. W takiej sytuacji Polecający traci prawo do otrzymania Premii
pieniężnej, niezależnie od tego, czy spełni pozostałe warunki opisane w Regulaminie.

§ 6.
Reklamacje
1. Reklamacje związane z uczestnictwem w Programie, Polecający może zgłaszać w formie:
1) pisemnej – przesyłką listową na adres siedziby organizatora t.j. ul. Góry Chełmskiej 2B,
44-100 Gliwice,
2) elektronicznej – poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: gsu@gsusa.pl
2. Reklamacja powinna zawierać dane identyfikacyjne Polecającego, aktualne dane adresowe,
a także treść zastrzeżenia. Organizator może zwrócić się do Polecającego z prośbą
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o złożenie dodatkowych pisemnych informacji lub dostarczenie dodatkowych
dokumentów, jeżeli uzyskanie tych informacji będzie niezbędne do rozpatrzenia reklamacji.
Organizator rozpatruje reklamację niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 30 dni
od dnia otrzymania reklamacji. W szczególnie skomplikowanych przypadkach
uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym
mowa w zdaniu
poprzedzającym
Organizator poinformuje Polecającego
o przewidywanym terminie udzielania odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni
od dnia otrzymania reklamacji. Do zachowania przez Organizatora terminów określonych
w zdaniach poprzedzających wystarczy wysłanie przez Organizatora odpowiedzi przed ich
upływem.
Decyzja Organizatora Programu w zakresie rozpatrywania reklamacji nie ogranicza
możliwości Polecającego do dochodzenia swoich praw na podstawie powszechnie
obowiązujących przepisów prawa.
Po rozpatrzeniu reklamacji Polecający zostanie poinformowany o jej wyniku
w formie e-mail albo za pomocą innego trwałego nośnika informacji.
Mogące wystąpić spory pomiędzy Polecającym a Organizatorem mogą być rozstrzygane
polubownie.
§ 7.
Dane osobowe

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 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 takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”)
informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych Uczestników programu jest GSU Spółka Akcyjna
z siedzibą w Gliwicach (44 100), ul. Góry Chełmskiej 2 B (dalej również Organizator).
Z Administratorem można się skontaktować pod wskazanym w ust.1 adresem lub pisząc na
adres e-mail: gsu@gsusa.pl.
2. Organizator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować
w sprawie ochrony danych osobowych, pisząc na adres e-mail: iod.gsusa@gsusa.pl, a także
listownie na adres siedziby Organizatora wskazany w ust.1.
3. Dane osobowe podane przez Uczestników programu będą przetwarzane:
1) w celu wykonania poszczególnych czynności związanych z realizacją Programu oraz
przeprowadzenia ewentualnego postępowania reklamacyjnego (podstawa z art. 6 ust. 1
lit. b RODO);
2) w celu realizacji przez Organizatora obowiązków wynikających z ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych, na podstawie przepisów tej ustawy (podstawa z art. 6
ust 1 lit. c RODO);
3) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
co stanowi realizację naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora
(podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit f RODO);
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4. Gdy podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art.6 ust.1 lit e lub f RODO,
Uczestnik Programu w każdej chwili ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania jego danych osobowych w celach wskazanym w ust.2.
5. W przypadku wniesienia sprzeciwu o którym mowa w ust.4, Organizator przestanie
przetwarzać dane osobowe Uczestnika programu, chyba że wykaże, że istnieją ważne,
prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania tych danych, będące nadrzędnymi wobec
interesów, praw i wolności Uczestnika programu lub będą Organizatorowi niezbędne do
ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
6. Dane osobowe Uczestników Programu mogą być przekazywane:
1) podwykonawcom Organizatora, czyli podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie
Organizatora, w tym w szczególności dostawcom usług informatycznych
i hostingowych, przy czym podmioty te działają w imieniu Organizatora na podstawie
stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych;
2) podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie
obowiązujących przepisów prawa.
7. Dane osobowe Uczestników Programu nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej.
8. Organizator będzie przechowywać dane osobowe Uczestników programu przez okres
wskazany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych czyli okres ten zakończy
się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin
płatności podatku w związku z uczestnictwem w Programie.
9. Zgodnie z RODO, Uczestnikom programu, których dane dotyczą przysługuje prawo do
żądania:
1) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2) sprostowania (poprawiania) swoich danych;
3) usunięcia, wniesienia sprzeciwu, ograniczenia wobec ich przetwarzania;
4) przenoszenia danych;
W celu skorzystania z powyższych uprawnień Uczestnik programu powinien skontaktować
się z Organizatorem pod adresem wskazanym w ust.1 lub Inspektorem Ochrony Danych
Organizatora pod adresem wskazanym w ust.2.
10. Uczestnicy Programu mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie
ochrony danych osobowy w sposób wskazany na stronie internetowej organu nadzorczego
pod adresem www.uodo.pl
11. Podanie danych osobowych przez Uczestnika programu jest dobrowolne, jednak niezbędne
do wzięcia udziału w Programie.
12. Dane Uczestników Programu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
13. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych zostały zamieszczone na stronie
internetowej www.gsusa.pl/ochrona-danych-osobowych/
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§ 8.
Postanowienia końcowe
1. Treść Regulaminu dostępna jest:
1) w siedzibie i Oddziałach Organizatora,
2) na stronie internetowej www.gsusa.pl
2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem szczegółowo określającym zasady
Programu „Polecam GSU – edycja I”.
3. Polecający wyraża zgodę na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną dotyczącą
Programu „Polecam GSU – edycja I”.
4. Udział w Programie nie łączy się z innymi programami Organizatora.

Zarząd GSU Spółka Akcyjna:
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