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Tytuł procedury Regulamin Akcji Promocyjnej: Niezbędnik Świadomego Rodzica 

Dział tworzący procedurę Departament Marketingu i E-commerce 

Adresaci procedury Klienci CUK Ubezpieczenia  

Numer procedury 2022/08/DMiEC 

Data wydania procedury 16.08.2022 r.  

Data wejścia w życie 16.08.2022 r. 

Wersja i osoba sporządzająca Wersja. 1.Paweł Bukowski 

Przedmiot procedury 

 
Przedmiotem procedury jest określenie warunków, na jakich Klienci CUK Ubezpieczenia, zyskają dostęp 
do materiałów Niezbędnika Świadomego Rodzica.   

 

 
Definicje 

Zwroty użyte w niniejszym Regulaminie i pisane wielką literą, otrzymują następujące znaczenie: 
 

1. Organizator – CUK Ubezpieczenia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 
Toruniu, ul. Grudziądzka 107, 87-100 Toruń, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział 
Gospodarczy KRS pod numerem 0000974038, REGON: 871548350, NIP: 956-20-47-158. 

2. Akcja Promocyjna – niniejsza akcja promocyjna, organizowana przez Organizatora i 
prowadzona na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie pod nazwą:  „Niezbędnik 
Świadomego Rodzica”. 

3. Placówka – placówka CUK Ubezpieczenia.  
4. Regulamin – niniejszy regulamin „Niezbędnik Świadomego Rodzica”, określający zasady i 

warunki Akcji Promocyjnej. 
5. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która w okresie 

trwania Akcji Promocyjnej zawarła umowę ubezpieczenia wymienioną w niniejszym 
Regulaminie za pośrednictwem Organizatora (ubezpieczenie NNW Szkolne) lub wykupiła 
dostęp do materiałów edukacyjnych uiszczając wskazaną opłatę. 

6. Umowa Ubezpieczenia – umowa ubezpieczenia zawarta za pośrednictwem Organizatora 
w czasie trwania Akcji Promocyjnej, spełniająca warunki określone w Regulaminie. 
Do kategorii umów ubezpieczenia objętych Akcją Promocyjna zaliczają 
się wyłącznie ubezpieczenia NNW Szkolne.  

7. Uczestnik – osoba biorąca udział w Akcji Promocyjnej, która skończyła 18 lat: 
1) jest Klientem Organizatora,  
2) lub wypełniła formularz kontaktowy na stronie https://cuk.pl/niezbednik-

swiadomego-rodzica  akceptując zawarte w nim zgody, 
3) lub wykupiła dostęp do materiałów edukacyjnych tj. Niezbędnik Świadomego Rodzica. 

8. RODO – Rozporządzenie 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). 
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   § 1 
Wprowadzenie 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady Akcji Promocyjnej „Niezbędnik Świadomego 
Rodzica”. 

2. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest CUK Ubezpieczenia spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu, ul. Grudziądzka 107, działająca jako agent 
ubezpieczeniowy prowadzący dystrybucję ubezpieczeń na rzecz więcej niż jednego zakładu 
ubezpieczeń (zwana dalej „Organizatorem” lub „CUK Ubezpieczenia”). 
 

§ 2 
Postanowienia ogóle 

 
1. Akcja Promocyjna polega na przyznaniu wskazanym w Regulaminie Uczestnikom, którzy 

zakupili polisę NNN Szkolne lub wypełnili formularz kontaktowy lub uiścili opłatę na warunkach 
wskazanych w niniejszym Regulaminie - dostępu do strony internetowej z materiałami 
edukacyjnymi w formie video i formacie pdf, które są częścią „Niezbędnika Świadomego 
Rodzica”, na zasadach i warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Jako materiały 
edukacyjne Niezbędnika Świadomego Rodzica Organizator definiuje: 15 filmów video 
podzielonych na trzy moduły tematyczne:  

1) moduł I - Aktywność fizyczna i dieta,  
2) moduł II - Cyberbezpieczeństwo,  
3) moduł III - Psychologia.  
W każdym z wymienionych modułów znajduje się po pięć filmów video.  

2. Materiały edukacyjne są również dostępne w formie E-book (w formacie pdf) z tekstowym 
opracowaniem ww. modułów. 

3. Akcja Promocyjna jest przeznaczona wyłącznie dla Klientów Organizatora, którzy za 
pośrednictwem Organizatora zawarli Umowę Ubezpieczenia, tj. ubezpieczenie NNW Szkolne, 
lub wykupili dostęp do strony z materiałami „Niezbędnika Świadomego Rodzica” bądź 
wypełnili formularz kontaktowy na stronie https://cuk.pl/niezbednik-swiadomego-rodzica . 

4. Akcja Promocyjna organizowana jest w celu promocji marki Organizatora. 
5. Uczestnictwo w Akcji Promocyjnej jest dobrowolne oraz może odbywać się wyłącznie na 

zasadach określonych w Regulaminie. 
6. Akcja Promocyjna prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

§ 3 
Zasady uczestnictwa w Akcji 

Zasady udostępniania materiałów  
 

1. Akcja Promocyjna trwa w okresie od dnia 16.08.2022 r. do dnia 14.10.2022 r.  
2. Uczestnik, który wykupił polisę NNW Szkolną otrzymuje bezpłatny dostęp do Niezbędnika 

Świadomego Rodzica. Link do materiałów zostanie przesłany Uczestnikowi na wskazany przez 
niego  adres e-mail. 

3. Uczestnik, który nie wykupił polisy NNW Szkolnej może otrzymać bezpłatny dostęp do 
Niezbędnika Świadomego Rodzica na następujących zasadach: 

1) wypełnia formularz na stronie https://cuk.pl/niezbednik-swiadomego-rodzica, 
2) akceptuje zawarte tam zgody, tj. zgoda się na kontakt ze strony Organizatora, w tym 

za pomocą środków porozumiewania na odległość, w celu przedstawienia jemu/jej 
ofert handlowych, 

3) po podaniu danych i zaakceptowaniu wskazanych w formularzu zgód Uczestnik 
zostanie automatycznie przekierowany na stronę z materiałami Niezbędnika 
Świadomego Rodzica.  

https://cuk.pl/niezbednik-swiadomego-rodzica
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4. Warunkiem skorzystania z Akcji Promocyjnej dla Uczestników, którzy nie chcą podawać danych 
osobowych i wypełniać zgód jest wykupienie dostępu do materiałów edukacyjnych na 
zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.  

5. Uczestnik, który nie wykupił polisy NNW Szkolnej i nie chce wypełnić formularza kontaktowego 
oraz zaznaczyć zgód może wykupić dostęp do Niezbędnika Świadomego Rodzica uiszczając 
opłatę określoną w § 5 ust. 1 Regulaminu. Po uiszczeniu opłaty link dostępowy do Niezbędnika 
Świadomego Rodzica zostanie przesłany na wskazany przez niego adres email.  

6. Uczestnik może wielokrotnie skorzystać z Akcji Promocyjnej w terminie określonym w 
niniejszym Regulaminie.  

7. Akcja Promocyjna nie łączy się z innymi promocjami będącymi w ofercie Organizatora, które, 
zostały uregulowane na podstawie odrębnych zasad przyznawania promocji lub rabatów 
określonych przez Organizatora.  

 

§ 4  
Zasady udostępniania materiałów  

Prawa autorskie 
 

1. Uczestnik, który wykupił polisę NNW Szkolną otrzymuje bezpłatny link do materiałów 
edukacyjnych na wskazany adres email. 

2. Uczestnik, który nie wykupił polisy NNW Szkolnej i zdecydował się na udostępnienie swoich 
danych osobowych po wypełnieniu formularza dostępowego oraz zaakceptowaniu zgód 
przechodzi do strony, na której znajdują się materiały do Niezbędnika Świadomego Rodzica. 

3. Uczestnik,  który nie wykupił polisy NNW Szkolnej i nie wyraził zgody na przetwarzanie danych 
osobowych w celach marketingowych, a chce zyskać dostęp do Niezbędnika Świadomego 
Rodzica, musi uiścić opłatę wskazaną w § 5 ust. 1 Regulaminu. Po uiszczeniu opłaty link 
dostępowy do Niezbędnika Świadomego Rodzica zostanie przesłany na wskazany przez niego 
adres email. 

4. Uczestnikom zabrania się udostępniania materiałów osobom trzecim, które nie zakupiły polisy 
NNW Szkolne za pośrednictwem Organizatora, nie wypełniły formularza kontaktowego lub nie 
uiściły opłaty zgodnie z zasadami wskazanymi w niniejszym Regulaminie.  

5. Prawa majątkowe do materiałów edukacyjnych w formie video i formacie pdf tj. „Niezbędnika 
Świadomego Rodzica”, a także prawa do strony https://cuk.pl/niezbednik-swiadomego-
rodzica, w tym autorskie prawa majątkowe oraz nazwy domeny internetowej ww. strony – 
przysługują CUK Ubezpieczenia i podlegają ochronie prawnej. Prawa do wszelkich zawartych 
na stronie oraz udostępnianych za jej pośrednictwem treści przysługują CUK Ubezpieczenia lub 
innym uprawnionym podmiotom. Żadna część tych materiałów nie może być 
rozpowszechniana, w tym za pośrednictwem Internetu lub kopiowana w jakikolwiek sposób 
(elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez uprzedniej zgody CUK Ubezpieczenia lub innego 
uprawnionego podmiotu, udzielonej w formie pisemnej - pod rygorem sankcji przewidzianych 
zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności ustawą z dnia 4.02.1994 r. o prawie 
autorskim  i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 
30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. 2001 Nr 49 poz. 508 z późn. zm.). 

6. Strona https://cuk.pl/niezbednik-swiadomego-rodzica oraz materiały na niej zawarte 
podlegają ochronie przewidzianej powszechnie obowiązującymi przepisach prawa, w 
szczególności w Prawie autorskim oraz w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności 
przemysłowej (Dz. U. 2001 Nr 49 poz. 508 z późn. zm.). 

7. Prawa do materiałów zawartych na stronie https://cuk.pl/niezbednik-swiadomego-rodzica 
przysługują CUK Ubezpieczenia lub innym uprawnionym podmiotom. Materiały te 
prezentowane są na Stronie na podstawie stosowanych umów zawartych z osobami trzecimi, 
w szczególności umów przenoszących autorskie prawa majątkowe, bądź umów licencyjnych, 
lub na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

https://cuk.pl/niezbednik-swiadomego-rodzica
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8. O ile inaczej nie określono przy każdym z zawartych na Stronie materiałów, poprzez korzystanie 
ze Strony Użytkownicy nie nabywają do tych materiałów żadnych praw, w tym nie uzyskują 
licencji na korzystanie z nich, a jakiekolwiek używanie przez nich ww. materiałów dopuszczalne 
jest wyłącznie w ramach tzw. dozwolonego użytku określonego w Prawie autorskim. 
 

§ 5 
Cennik, warunki i sposób płatności 

 
1. Pełen dostęp do materiałów edukacyjnych w ramach „Niezbędnika Świadomego Rodzica” dla 

osób, które nie chcą podawać danych w formularzu oraz akceptować zgód wynosi 200 zł 
(słowie: dwieście złotych) brutto. 

2. Chęć wykupienia dostępu należy zgłosić drogą mailowa kierując zapytanie na adres 
marketing@cuk.pl  

3. Płatności należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Organizatora pod numerem: 
48114011110000415003001016 z tytułem: Niezbędnik Świadomego Rodzica.  

4. Dostęp do materiałów zostanie przyznany po zaksięgowaniu płatności, jednak nie później niż 
w ciągu 48 h.  
 

§ 6 
Reklamacje i skargi 

1. Reklamacje związane z uczestnictwem w Akcji Promocyjnej mogą być zgłaszane do 
Organizatora: osobiście w Placówce (pisemnie), poprzez przesłanie wiadomości 
e-mail na adres marketing@cuk.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny CUK 
Ubezpieczenia sp. z o.o. w Toruniu ul. Grudziądzka 107, 87-100 Toruń (z dopiskiem „Dział 
Marketingu”), w okresie trwania Akcji Promocyjnej oraz w ciągu 30 dni od jej zakończenia. 

2. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko, adres do korespondencji lub adres zwrotny 
email osoby składającej reklamację oraz wskazanie przyczyny reklamacji. 

3. Reklamacje Organizator rozpatruje niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 30 dni 
od daty ich otrzymania. 

4. Odpowiedź na reklamację zostanie przekazana pisemnie za pośrednictwem poczty bądź w 
inny uzgodniony sposób. 

5. W celu należytego rozpatrzenia reklamacji Klient może zostać poproszony o podanie 
danych umożliwiających identyfikację oraz o podanie okoliczności faktycznych niezbędnych 
do należytego rozpatrzenia reklamacji. W przypadku konieczności uzupełnienia okoliczności 
faktycznych niezbędnych do należytego rozpatrzenia reklamacji, czas na udzielenie 
odpowiedzi może ulec przedłużeniu. 

6. Szczegółowe zasady rozpatrywania reklamacji w CUK Ubezpieczenia dostępne są pod 
adresem internetowym: https://cuk.pl/regulamin 

 
§ 7 

Przetwarzanie danych osobowych uczestników Akcji 
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z udziałem w Akcji 

Promocyjnej jest CUK Ubezpieczenia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 
Toruniu (kod pocztowy 87-100), ul. Grudziądzka 107. 

2. Szczegółowe informacje nt. przetwarzania danych osobowych przez administratora znajdują 
się pod adresem: https://cuk.pl/regulamin/rodo.pdf.  

 

 

 

 
§ 8 
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Postanowienia końcowe 
1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora (ul. Grudziądzka 107, 87-100 

Toruń) oraz na stronie https://cuk.pl/niezbednik-swiadomego-rodzica 
2. Biorąc udział w Akcji Promocyjnej Uczestnik potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, 

które uprawniają go do udziału w Akcji Promocyjnej oraz wyraża zgodę na udział w Akcji 
Promocyjnej na zasadach określonych w Regulaminie. W szczególności 
Uczestnik zobowiązuje się nie ingerować w przebieg Akcji Promocyjnej w sposób 
naruszający jego zasady oraz przebieg zamierzony przez Organizatora. 

3. Wszelkie informacje dostępne w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter 
wyłącznie informacyjny. Jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu mają moc wiążącą. 

4. Organizator informuje, że udział lub brak udziału w Akcji Promocyjnej nie ma wpływu na 
otrzymywanie przez Organizatora wynagrodzenia z tytułu wykonywania czynności 
agencyjnych, a udział w Akcji Promocyjnej nie wpływa w sposób niekorzystny dla Klienta 
na wysokość składki, która jest ustalana przez Zakłady Ubezpieczeń. Udział w Akcji 
Promocyjnej nie ma wpływu na wyświetlanie informacji w rankingu ofert na stronie 
firmowej Organizatora. 

5. Akcja Promocyjna i pozostałe stosunki prawne uregulowane w niniejszym Regulaminie 
podlegają prawu Rzeczpospolitej Polskiej. 

6. Ewentualne spory wynikające ze skorzystania przez Uczestnika z Akcji Promocyjnej, po 
zakończeniu postępowania reklamacyjnego, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla 
siedziby Uczestnika. 

7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 16.08.2022 r. 
 

https://cuk.pl/niezbednik-swiadomego-rodzica

