
 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY 
W ZAKRESIE UCZESTNICTWA W AKCJI „UROBUS” FUNDACJI NEUCA DLA ZDROWIA ORAZ 

KORZYSTANIA Z BONÓW PODARUNKOWYCH 
 

§ 1 
ZASADY OGÓLNE 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady w uczestnictwie akcji „Urobus”, w tym zasady realizacji Bonów 

Podarunkowych będących częścią akcji. 

2. Organizatorem akcji „Urobus” oraz właścicielem Bonów Podarunkowych jest Fundacja NEUCA dla Zdrowia, z 

siedzibą przy ulicy Fortecznej 35-37 w Toruniu, NIP: 9562304247, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych 

organizacji społecznych,  zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej 

pod nr KRS: 0000474181 przez Sąd Rejonowy w Toruniu Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego. 

3. Akcja „Urobus” obywa się według poniższego harmonogramu: 

TERMIN ADRES 

9 sierpnia 2022 Wtorek 86-100 Świecie 
Jana III Sobieskiego 
3  

10 sierpnia 2022 Środa 12-130 Pasym ul. Pocztowa 3 

11 sierpnia 2022 Czwartek 
12-140 
Świętajno 

ul. Grunwaldzka 
13C 

12 sierpnia 2022 Piątek 87-100 Toruń ul. Podgórna 13D 
 

4. Uczestnikiem akcji nazywa się każdą osobę, która w dniu i pod adresem wskazanym w harmonogramie stawi się 

osobiście w celu odbycia wizyty w mobilnej przychodni „Urobus”. 

5. Akcja „Urobus” polega na udostępnieniu wszystkim chętnym uczestnikom bezpłatnego wstępu do mobilnej 

przychodni, w której pracownik o wykształceniu wyższym medycznym przeprowadzać będzie edukacyjną 

rozmowę z zakresu schorzeń układu moczowo-płciowego u mężczyzn oraz przeprowadzać będzie instruktaż 

poprawnego wykonywania samobadania jąder z ćwiczeniami na fantomie jąder. Część uczestników otrzymuje 

Bon Podarunkowy na konsultację z lekarzem urologiem. 

§ 2 
ZASADY OTRZYMANIA I KORZYSTANIA Z BONU PODARUNKOWEGO 

1. Każdego dnia akcji „Urobus” dziesięciu pierwszych uczestników, którzy odbędą wizytę w „Urobusie” otrzyma 

Bon Podarunkowy na wizytę lekarską do urologa. Uczestnik może odmówić przyjęcia Bonu Podarunkowego. W 

takim wypadku Bon otrzymuje kolejny uczestnik akcji. 

2. W przypadku braku dziesięciu uczestników w ciągu jednego dnia trwania akcji bądź braku uczestników 

zainteresowanych otrzymaniem Bonu Podarunkowego, Bony pozostają własnością Fundacji NEUCA dla Zdrowia. 

3. Przyjęcie Bonu Podarunkowego przez uczestnika jest równoznaczne ze zgodą na umieszczenie na Bonie 

Podarunkowym imienia i nazwiska uczestnika. Bon Podarunkowy może zostać wykorzystany jedynie przez 

osobę, której imię i nazwisko widnieje na Bonie. 

4. Nie ma możliwości przekazania Bonu Podarunkowego osobie trzeciej w celu skorzystania z usługi konsultacji 

urologicznej przez tę osobę. 

5. Bony Podarunkowe wręczane uczestnikom podczas akcji „Urobus” uprawniają do skorzystania z konkretnej 

usługi medycznej służącej profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia – konkretnie 



 

usługi konsultacji z lekarzem urologiem. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do skorzystania z innej usługi niż 

konsultacja z lekarzem urologiem. 

6. Termin ważności znajduje się na Bonie Podarunkowym.  

7. Data ważności Bonu Podarunkowego nie podlega przedłużeniu.  

8. Fundacja NEUCA dla Zdrowia nie ponosi odpowiedzialności za utracenie lub uszkodzenia Bonu Podarunkowego, 

od daty jego przekazania uczestnikowi akcji. 

9. W ciągu trwania całej akcji „Urobus” uczestnicy otrzymają łącznie czterdzieści Bonów Podarunkowych do 

zrealizowania w przychodniach lekarskich. Dwadzieścia sztuk Bonów uprawnia do skorzystania z usługi w 

placówce Neuca Med. Sp. z o. o. w Chełmży pod adresem ul. Szewska 10/1, 87-140 Chełmża, kolejne 

dwadzieścia sztuk Bonów uprawnia do skorzystania z usługi w jednej z dwóch placówek Elmed Szczytno Sp. z 

o.o. w Szczytnie pod adresem ul. Gnieźnieńska 2, bądź ul. Drzymały 1. 

10. Uczestnik, który otrzymał Bon Podarunkowy i chce skorzystać z usługi konsultacji z lekarzem urologiem ma 

obowiązek uprzedniej rezerwacji usługi w przychodni lekarskiej, której nazwa znajduje się na Bonie 

Podarunkowym, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. Podstawą do wykonania usługi dla uczestnika jest 

uprzednie okazanie Bonu Podarunkowego. 

11. Bon Podarunkowy uprawnia do skorzystania z usługi konsultacji z lekarzem urologiem jedynie w przychodni 

lekarskiej wskazanej na Bonie Podarunkowym. 

12. Przychodnia lekarska ma prawo odmówić realizacji Bonu Podarunkowego w następujących przypadkach: 

a. upływ terminu ważności Bonu Podarunkowego, 

b. brak dostępności, w oczekiwanym terminie, świadczenia medycznego w Przychodni lekarskiej 

uniemożliwiający realizację usługi, 

c. nie dokonano uprzednio rezerwacji, zgodnie z treścią ust. 2. 

13. Wraz z otrzymaniem Bonu Podarunkowego Uczestnik Akcji oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, 

akceptuje w całości postanowienia Regulaminu oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania. 

§ 3 
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Fundacja NEUCA dla Zdrowia informuje, że: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja NEUCA dla Zdrowia z siedzibą w Toruniu, ul. Forteczna 

35-37, 87-100 Toruń. 

Z administratorem można się kontaktować na adres email: kontakt@fundacjaneuca.pl bądź pisemnie: ul. Forteczna 

35-37, 87-100 Toruń. 

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b 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 

(,,RODO”), tj. na podstawie zaakceptowanego regulaminu.  

Dane będą przetwarzane w celu skorzystania z przekazanego bonu podarunkowego. 

Dane będą przetwarzane do momentu przekazania bonu Uczestnikowi Akcji. 

Dane nie będą przekazywane innym podmiotom. 

Przysługuje  Pani/Panu prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia 

przetwarzania.  



 

Przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora 

Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu 

maszynowego.  

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 

osobowych. 

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych.  

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do skorzystania z bonu. 

§ 4 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie stosuje się odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego. 

2. Fundacja NEUCA dla Zdrowia zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do Regulaminu w trakcie trwania akcji 

„Urobus”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


