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Wydany w dniu

2019-06-07

REG

SOMED/PPS/SERUM

Symbol

Kod Regulaminu

03 2019
Numer

Rok

przez:

Nazwa
KAMSOFT Spółka Akcyjna
Adres
40-235 Katowice, ul. 1 Maja 133
Sąd Rejestracyjny Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy 52 600 000,00 zł
zwaną w dalszej części Producentem,
o następującej treści:

NIP
REGON
Numer KRS
Stan opłaty

9542685559
241371988
0000345075
Opłacony w całości

§ 1 – Postanowienia Ogólne
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Niniejszy regulamin, dalej zwany Regulaminem, określa warunki i zasady promocji „800+, czyli wsparcie dla elektronizacji dokumentacji
medycznej”, dalej zwanej Promocją.
Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. Wszelkie materiały reklamowe mają jedynie charakter promocyjnoinformacyjny.
Organizatorem Promocji jest Producent.
Celem Promocji jest wsparcie elektronizacji dokumentacji medycznej poprzez zwiększenie liczby użytkowników systemów informatycznych
Producenta tj. KS-GABINET, KS-KST, KS-SOMED, KS-SOMED M, KS-PPS lub SERUM a także zwiększenie użytkowania systemu w/w systemów w
zakresie funkcjonalnym i stanowiskowym.
Promocja dedykowana jest placówkom medycznym.
Treść Regulaminu dostępna jest w siedzibie Producenta.
§ 2 – Czas Trwania Promocji

1. Promocja obowiązuje w okresie od dnia 2019-06-07 do dnia 2019-09-13, dalej zwanym Okresem Promocyjnym.

§ 3 – Zasady Promocji
1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.

W Promocji mogą wziąć udział wszystkie placówki medyczne, które:
1) Dokonają w Okresie Promocyjnym zakupu w cenie regularnej licencji lub subskrypcji na aktualizacje modułów i stanowisk związanych z
elektronizacją dokumentacji medycznej z katalogu produktów: KS-PPS, KS-GABINET, KS-KST, SOMED, SOMED-M, SERUM za min. 2000 zł
netto (promocja nie obejmuje zakupu licencji na: słowniki ICD9/ICD10, powiadomienia sms, moduły na urządzenia medyczne i pozostał e
np. XEROX, Ricoh itp. oraz licencji na BDO - Bezpieczeństwo Danych Osobowych);
Placówka medyczna, będąca świadczeniodawcą, posiadająca stosowną umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, z okresem
obowiązywania obejmującym okres od dnia 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r., opcjonalnie aby skorzystać z dofinansowania NFZ musi wdrożyć u siebie
produkt i wystawić e-Receptę w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o refundację poniesionych nakładów do NFZ, zgodnie z zarządzeniem
Prezesa NFZ nr 55/2019/DEF z dnia 31 maja 2019 r w sprawie warunków udzielania i rozliczania w 2019 r. dofinansowania zakupu
oprogramowania dla świadczeniodawców.
Promocja polega na przyznaniu przez Producenta rabatu od kwoty zakupu, o którym mowa w § 3 ust.1 pkt 1) powyżej, w wysokości 800 zł netto
– co oznacza, że placówka medyczna otrzyma fakturę końcową pomniejszoną o kwotę 800 zł netto.
Termin płatności faktury wystawionej na sprzedaż objętą Promocją nie może przekraczać 14 dni.
Promocja nie łączy się z innymi rabatami.
Aby skorzystać z Promocji placówka medyczna, zwana dalej Uczestnikiem Promocji, powinna złożyć zamówienie u Producenta, wysyłając je na
adres e-mail: zamow@kamsoft.pl. Koniecznie należy zaznaczyć w zamówieniu, że jest to zamówienie promocyjne poprzez dokonanie dopisku
„Promocja 800+”. Możliwe jest też złożenie zamówienia w Oddziale Producenta lub u Partnera Handlowego Krajowej Sieci Serwisu KAMSOFT
S.A., dalej zwanego Partnerem KSS.
Udział w Promocji jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu, w szczególności określonych w nim zasad Promocji.
§ 4 – Dane Osobowe

1.

2.

Niniejszym Producent informuje, że jest Administratorem danych w stosunku do danych osobowych Uczestnika (dotyczy przypadków, gdy
Uczestnik jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą), osób uprawnionych do reprezentowania Uczestnika oraz innych osób
wskazanych przez Uczestnika, w tym pracowników Uczestnika podanych jako osoby kontaktowe.
W celu spełnienia obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 i 14 RODO, Producent udostępnił serwis informacyjny pod adresem:
www.kamsoft.pl/daneosobowe. Nadto, Producent oświadcza, że:
1. Przetwarza podane przez Uczestnika dane osobowe, w związku z realizacją Promocji.
2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest konieczność podjęcia działań w celu zawarcia umowy oraz realizacji zobowiązań
Producenta wynikających z Regulaminu a także prawnie uzasadniony interes Administratora i podmiotów trzecich, którym jest m.in.
możliwość prowadzenia przez Producenta działań marketingowych (art. 6 ust.1 lit. b i f RODO).
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu skorzystania z Promocji.
4. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla realizacji Promocji, a po jej zakończeniu, przez czas wynikający z obowiązujących
przepisów prawa lub do czasu przedawnienia roszczeń.
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§ 5 – Postanowienia Końcowe
1.
2.
3.

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, w dowolnym czasie i zakresie (w tym w zakresie czasu trwania Okresu Promocyjnego),
z zastrzeżeniem praw uprzednio nabytych. Zmieniony Regulamin będzie dostępny w siedzibie Producenta.
We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy prawa powszechnie obowiązującego na
terenie Polski, w tym przepisy Kodeksu cywilnego.
Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Promocji będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Producenta.
------------------------------------KONIEC REGULAMINU
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