Regulamin przeprowadzenia badania pilotażowego
na podstawie Kwestionariusza Zdrowego Stylu Życia

§ 1. Definicje i postanowienia ogólne
1.

Pojęcia używane w Regulaminie od dużej litery mają następujące znaczenie:
1.1.

Audiobook - nagranie dźwiękowe w formie elektronicznej pod nazwą „Siła Nawyku”, dostępne
w Serwisie Audioteka pod adresem: https://audioteka.com/pl/audiobook/sila-nawyku;
1.2. Badanie – badanie psychologiczne przeprowadzane przez Benefit Systems na podstawie
wypełnionego przez Uczestnika Kwestionariusza zdrowego stylu życia dotyczące stylu życia,
którego zasady i warunki określa Regulamin;
1.3. Benefit Systems – Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie, Plac Europejski 2 (00-844
Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS: 0000370919, NIP: 8361676510, REGON: 750721670, adres e-mail: bok@benefitsystems.pl;
1.4. Karta lub równoważnie Karta MultiSport – imienna karta wydawana przez Benefit Systems w
ramach Programu MultiSport, umożliwiająca użytkownikowi wskazanemu na tej karcie – w okresie
jej ważności – korzystanie z określonych usług, jakie są dostępne dla danego rodzaju karty;
zasady korzystania z Kart MultiSport określa odrębny „Regulamin korzystania z kart w ramach
Programu MultiSport”, dostępny w serwisie internetowym www.kartamultisport.pl;
1.5. Kod Promocyjny - kod elektroniczny z indywidualnym ciągiem znaków, który otrzyma każdy
Uczestnik Badania po wypełnieniu Kwestionariusza zdrowego stylu życia; kod ten po
wprowadzeniu do Serwisu Audioteka w pole „Kod promocyjny” w zakładce „Twój profil” umożliwi
Uczestnikowi bezpłatny dostęp do Audiobooka (oferowanego odpłatnie innym użytkownikom),
zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu;
1.6. Konto – indywidualne konto w Strefie MultiSport, jakie może założyć każdy uprawniony posiadacz
Karty;
1.7. Kwestionariusz zdrowego stylu życia – kwestionariusz dostępny pod linkiem
https://www.kartamultisport.pl/kwestionariusz/ zawierający pytania dotyczące sześciu obszarów
życia: relacji z innymi ludźmi, uprawiania sportu (ćwiczeń fizycznych), chęci uczenia się (rozwoju),
sposobu odżywania, snu oraz radzenia sobie z emocjami. Odpowiedź na każde pytanie wiąże się
z określoną liczbą punktów, które następnie są sumowane i łączone z danymi z metryczki
udostępnionymi przez Uczestnika. Na podstawie uzyskanego wyniku, Uczestnikowi przedstawiana
jest spersonalizowana opinia zawierająca zalecenia co do ewentualnej zmiany trybu życia;
wypełnienie kwestionariusza uprawnia Uczestnika do otrzymania Kodu Promocyjnego;
1.8. Partner – AUDIOTEKA S.A. z siedzibą w Warszawie, 02-673, przy ul. Konstruktorskiej 12,
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000305704, REGON 141438454,
NIP: 521-36-18-086;
1.9. Regulamin – niniejszy regulamin;
1.10. Serwis Audioteka – serwis internetowy należący do Partnera, dostępny pod adresem
www.audioteka.com/pl;
1.11. Strefa MultiSport – zbiór usług i funkcji dostępnych dla użytkownika Karty MultiSport po
zarejestrowaniu się i po zalogowaniu w serwisie internetowym www.kartamultisport.pl oraz zbiór
danych i ustawień użytkownika związanych z działaniem usług po zalogowaniu; zasady
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korzystania ze Strefy MultiSport określa odrębny „Regulamin Strefy Multisport Benefit Systems”,
dostępny w serwisie internetowym www.kartamultisport.pl;
1.12. Uczestnik – osoba fizyczna, która spełnia określone w Regulaminie warunki uczestnictwa w
Badaniu i przystąpiła do Badania.
2.

Organizatorem Badania jest Benefit Systems.

3.

Regulamin stanowi treść przyrzeczenia publicznego Benefit Systems. Benefit Systems jest
przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919-921 Kodeksu cywilnego.

4.

Celem Badania jest opracowanie finalnej wersji Kwestionariusza zdrowego stylu życia, której zadaniem
będzie zachęcenie użytkowników Kart MultiSport do prowadzenia zdrowego stylu życia oraz promocja
Benefit Systems.

§ 2. Czas trwania Badania
1.

Uczestnicy mogą wziąć udział w Badaniu w terminie od 05.03.2019 r. aż do zebrania co najmniej 500
zgłoszeń. O zakończeniu Badania Benefit Systems poinformuje za pośrednictwem Strefy MultiSport.

2.

Wyniki Badania zawierające rekomendacje dotyczące dalszych działań w zakresie zdrowego stylu życia
zostaną przedstawione Uczestnikowi drogą mailową w terminie 2 miesięcy od zakończenia Badania.

§ 3. Uczestnictwo w Badaniu
1.

Uczestnikiem Badania może być wyłącznie osoba fizyczna, która łącznie spełnia poniższe warunki:
1.1.
1.2.
1.3.

jest użytkownikiem ważnej (aktywnej) Karty MultiSport (typu Pracownik, Osoba Towarzysząca i
Senior), wskazanym imiennie na tej Karcie;
posiada Konto w Strefie MultiSport (tzn. jest zarejestrowanym użytkownikiem serwisu
internetowego www.kartamultisport.pl);
Jest osobą pełnoletnią.

2.

Uczestnictwo w Badaniu jest dobrowolne.

3.

Z tytułu uczestnictwa w Badaniu Benefit Systems nie pobiera żadnych opłat od Uczestników.

4.

Aby przystąpić do Badania, osoba spełniająca warunki określone powyżej powinna zalogować się do
swojego Konta w Strefie MultiSport i za pomocą odpowiedniej funkcji potwierdzić zapoznanie się z
Regulaminem oraz wyrazić chęć uczestnictwa w Badaniu poprzez naciśnięcie przycisku „Weź udział w
Badaniu” (lub równoważnego) oraz wyrazić niezbędne zgody.

5.

Niezwłocznie po otrzymaniu deklaracji chęci uczestnictwa w Badaniu, o której mowa w ust. 4 powyżej,
Benefit Systems weryfikuje, czy osoba, która dokonała zgłoszenia, jest użytkownikiem aktywnej Karty
MultiSport. Weryfikacja jest dokonywana w sposób automatyczny, w oparciu o dane zapisane w
systemie informatycznym Benefit Systems. W razie pozytywnej weryfikacji, osoba, która zadeklarowała
chęć uczestnictwa w Badaniu, powinna potwierdzić udział w Badaniu poprzez kliknięcie w link wysłany
na podany w formularzu adres mailowy i z tą chwilą osoba ta staje się Uczestnikiem.

6.

Uczestnik otrzymuje dostęp do Kwestionariusza zdrowego stylu życia, który powinien wypełnić
najpóźniej do zakończenia Badania przez Benefit Systems. Zakończenie Badania przez Uczestnika
następuje poprzez kliknięcie przycisku „Zakończ”.

7.

Po upływie 60 dni od zebrania przez Benefit Systems wymaganej liczby zgłoszeń udziału w Badaniu,
Benefit System przedstawi Uczestnikowi wyniki Badania zawierające zindywidualizowaną informację
zwrotną w przedmiocie jego stylu życia oraz ewentualne zalecenia co do zmian, jakie Uczestnik powinien
w swoim życiu wprowadzić, aby ten stan poprawić.
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8.

Wskazówki i zalecenia, jakie otrzyma Uczestnik od Benefit Systems w wyniku Badania, mają charakter
wyłącznie informacyjny, nie stanowią i nie zastępują porad lekarskich. Celem tych zaleceń jest ułatwienie
podjęcia decyzji co do dalszego postępowania w kwestii zdrowego trybu życia, która to decyzja jest
podejmowana przez Uczestnika i na jego odpowiedzialność.

§ 4. Kod Promocyjny
1.

Każdy Uczestnik, który weźmie udział w Badaniu, po wypełnieniu Kwestionariusza zdrowego stylu życia,
otrzyma od Benefit Systems na adres mailowy przypisany do konta w Strefie MultiSport jeden Kod
Promocyjny umożliwiający dostęp do Audiobooka. Skorzystanie z Kodu Promocyjnego wymaga
rejestracji lub posiadania konta w Serwisie Audioteka oraz pobrania i zainstalowania bezpłatnej aplikacji
Audioteka na telefon lub tablet.

2.

W celu odebrania Kodu Promocyjnego należy:
2.1.
2.2.

2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

przejść na stronę wejść na stronę https://audioteka.com/pl/audiobook/sila-nawyku i wybrać opcję
„Mam kod promocyjny”;
zalogować się na uprzednio posiadane konto w Serwisie Audioteka lub dokonać rejestracji nowego
konta w Serwisie Audioteka, poprzez podanie adresu e-mail oraz wybranego hasła. Rejestracja
nowego konta będzie wymagała akceptacji Regulaminu Serwisu Audioteka, dostępnego w ramach
formularza rejestracji;
po zalogowaniu się lub rejestracji nowego konta w Serwisie Audioteka ponownie wybrać opcję
„Mam kod promocyjny” i wpisać w polu „Wpisz kod promocyjny” kod, zatwierdzając przyciskiem
„Przelicz”; przeliczenie powinno skutkować obniżeniem ceny do 0 zł (zero złotych);
zakończyć transakcję klikając przycisk „Zamawiam”;
pobrać i zainstalować aplikację Audioteka w wersji odpowiedniej dla danego urządzenia, (aplikacja
Audioteka dostępna jest pod adresem internetowym http://audioteka.com/pl/applications i działa
na urządzeniach z systemem Android 5+ i nowszym, iOS 10+ i nowszym);
po zainstalowaniu aplikacji Audioteka zalogować się do niej tymi samymi danymi (adres mailowy
oraz hasło), które zostały podane odpowiednio przy rejestracji konta w Serwisie Audioteka lub
logowaniu się do Serwisu Audioteka w trakcie odbierania Audiobooka;
otrzymany na mocy niniejszego Regulaminu Audiobook będzie widoczny w ramach funkcji “Moja
półka”, zawartej w Serwisie Audioteka oraz we wszystkich wersjach aplikacji Audioteka.

3.

Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej, odsłuchanie Audiobooka otrzymanego przy wykorzystaniu Kodu
Promocyjnego możliwe jest wyłącznie przy wykorzystaniu aplikacji Audioteka.

4.

Audiobooka otrzymanego przy wykorzystaniu Kodu Promocyjnego nie można pobrać jako odrębnego
pliku.

5.

Kod Promocyjny nie podlega wymianie na równowartość w gotówce lub rzecz innego rodzaju.

6.

Kod Promocyjny zachowuje ważność do dnia 31.05.2019 r. Po upływie tego terminu Kod Promocyjny
zostanie dezaktywowany i nie będzie uprawniał do otrzymania Audiobooka.

7.

Jednorazowa wartość Kodu Promocyjnego nie przekracza kwoty 200 zł, o której mowa w art. 21 ust. 1
pkt 68a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

§ 5. Reklamacje
1.

Wszelkie reklamacje związane z Badaniem mogą być zgłaszane – według wyboru osoby składającej
reklamację:
1.1.
1.2.
1.3.

pisemnie – listem przesłanym na adres siedziby Benefit Systems,
pisemnie – poprzez złożenie pisma w biurze siedziby Benefit Systems,
pocztą elektroniczną na adres e-mail: bok@benefitsystems.pl.
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2.

Reklamacja powinna zawierać dane identyfikujące osobę składającą reklamację (imię i nazwisko, numer
Karty MultiSports), dokładny adres korespondencyjny lub adres e-mail do udzielenia odpowiedzi na
reklamację jak również wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania.

3.

Reklamacje dotyczące obsługi Serwisu Audioteka przez Partnera w zakresie wszelkich czynności
Uczestnika rozpatrywane będą przez Partnera na warunkach i w sposób wskazany w Regulaminie
Serwisu Audioteka.

4.

Odpowiedź na reklamację jest udzielana w terminie do 30 (trzydziestu) dni od jej otrzymania, chyba że
z bezwzględnie obowiązującego przepisu prawa wynika krótszy termin udzielenia odpowiedzi na
reklamację.

5.

Odpowiedź na reklamację jest udzielana na piśmie lub e-mailowo, w zależności od sposobu wniesienia
reklamacji.

6.

Reklamacje są rozpatrywane na podstawie postanowień Regulaminu oraz przepisów prawa powszechnie
obowiązującego w Polsce.

§ 6. Dane osobowe
1.

Administratorem danych osobowych Uczestników Badania w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 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 zwanym RODO) jest Benefit Systems.

2.

Benefit Systems przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności
z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

3.

Benefit Systems przetwarza dane osobowe Uczestników Badania, ponieważ jest to niezbędne do udziału
w Badaniu oraz wykonania analizy, w tym do:
a. zebrania i przygotowania analizy i prezentacji Uczestnikowi spersonalizowanych wyników,
b. kontaktowania się, w tym w celach związanych z wykonaniem Badania i obsługą reklamacji,
c. przetwarzania danych dla celów statystycznych w formie niespersonalizowanej.

4.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników w celu prowadzenia Konta jest
zawarcie umowy o prowadzenie Konta pomiędzy Benefit Systems a Uczestnikiem, za wyjątkiem numeru
telefonu, która to dana przetwarzana jest przez Benefit Systems opcjonalnie w oparciu o zgodę
Uczestnika w celu skorzystania z dodatkowych funkcjonalności Konta.

5.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników w celu udziału w Badaniu jest
dobrowolna zgoda Uczestnika na przetwarzanie danych osobowych wyrażana przed przystąpieniem do
Badania oraz potwierdzona poprzez akceptację przesłanego linku.

6.

Zgoda Uczestnika wrażana jest w oparciu o art. 6 ust 1 lit a) RODO w odniesieniu do danych zwykłych
oraz w oparciu o art. 9 ust. 2 lit a) RODO w odniesieniu do danych specjalnych kategorii, zwłaszcza
danych dotyczących stanu zdrowia oraz nałogów.

7.

Benefit Systems będzie przechowywać dane Uczestników Badania przez okres niezbędny do zebrania
ankiet, przeprowadzenia analizy i przygotowania spersonalizowanych informacji zgodnie z § 3 ust. 7
Regulaminu jednak nie dłużej niż jeden miesiąc po przesłaniu spersonalizowanej informacji.

8.

Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przystąpienie
i udział w Badaniu.

9.

Uczestnikom przysługują następujące prawa:
a. prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,
b. prawo dostępu do danych,
c. prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
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d. prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych,
e. prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
f. prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od Benefit Systems danych
osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się
do odczytu maszynowego.
Aby skorzystać z powyższych praw, Uczestnik powinien skontaktować się z Benefit Systems lub z
Inspektorem ochrony danych pod adresem iod@benefitsystems.pl. Uczestnikowi przysługuje także
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10.

Benefit Systems chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu
zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem. Dane chronione są z użyciem
racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa w celu
zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem.
Gromadzone dane osobowe Uczestników traktowane są jako wydzielona baza danych, przechowywana
na serwerze Benefit Systems, w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę.

11.

Benefit Systems udostępnia dane osobowe Uczestników podmiotom przetwarzającym te dane w imieniu
administratora: pracownikom i współpracownikom, podmiotom świadczące usługi serwisu i utrzymania
systemów informatycznych. Dane osobowe Uczestników mogą być udostępnione organom publicznym
na mocy prawa.

12.

Benefit Systems nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych
Uczestników innym osobom lub instytucjom, poza wymienionym w ust. 12, chyba że dzieje się to za
wyraźną zgodą lub na życzenie Uczestnika, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub też na
wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu.

13.

Na podstawie danych osobowych Uczestnika i udzielonych przez niego odpowiedzi Benefit Systems
dokonuje profilowania, czyli automatycznej oceny niektórych czynników osobowych dotyczących
Uczestnika, aby właściwie przygotować rekomendację. Ponadto przy profilowaniu Benefit Systems bierze
pod uwagę dane statystyczne dotyczące tych samych informacji.

14.

Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) i do
krajów trzecich.
§ 7. Zmiana Regulaminu

1.

Z ważnej przyczyny Benefit Systems może wprowadzić zmiany do Regulaminu, przy czym w żadnym
razie taka zmiana nie może działać wstecz, a w szczególności pozbawiać Uczestników praw nabytych na
podstawie dotychczasowych postanowień Regulaminu, ani nie może prowadzić do istotnej zmiany
przyrzeczenia publicznego Benefit Systems.

2.

O zmianie Regulaminu Benefit Systems powiadomi Uczestników na adres e-mail podany w związku
z udziałem w Badaniu, udostępniając zmieniony Regulamin oraz podając termin wejścia zmiany
Regulaminu w życie, przy czym termin ten będzie wynosić co najmniej 14 (czternaście) dni od daty
przesłania powiadomienia o zmianie Regulaminu, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej. Stosowna informacja
o zmianie Regulaminu będzie również z odpowiednim wyprzedzeniem zamieszczona w Strefie MultiSport.

§ 8. Postanowienia końcowe
1.

Regulamin jest dostępny:
1.1.
1.2.

2.

w serwisie internetowym www.kartamultisport.pl – w tym również do nieodpłatnego pobrania w
formacie PDF;
w biurze siedziby Benefit Systems.

Regulamin podlega przepisom prawa powszechnie obowiązującego w Polsce.
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