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Regulamin Promocji: 

„Bezpłatna Konsultacja Fizjoterapeutyczna” 

§ 1. Organizator Promocji  

1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji 

„Bezpłatna Konsultacja Fizjoterapeutyczna” zwanej dalej 

„Promocją”.  

2. Organizatorem Promocji jest Grupa Lekarska Ortopedicus  

Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Świetlików 3, 

01-389 Warszawa, KRS: 0000393593, NIP: 5222987848, 

REGON:144018764, o kapitale zakładowy 50 000,00 PLN, 

zwana dalej „Form Grupa Lekarska”.  

3. Następujące pojęcia otrzymują nadane im poniżej znaczenie:  

1) Uczestnik – osoba pełnoletnia, która przystąpi do Promocji 

na zasadach określonych w Regulaminie;  

2) Regulamin – niniejszy Regulamin określający zasady 

Promocji; Regulamin Promocji dostępny jest w siedzibie Form 

Grupa Lekarska przy ul. Świetlików 3 w Warszawie oraz pod 

adresem: www.formgl.pl 

3) Promocja – oznacza możliwość skorzystania przez 

Uczestnika z Bezpłatnej Konsultacji Fizjoterapeutycznej w 

zakresie określonym w niniejszym Regulaminie udzielanej na 

rzecz Uczestnika wyłącznie w placówkach medycznych 

określonych w § 2.  
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§ 2. Miejsce i czas trwania Promocji  

1. Promocja odbywa się wyłącznie w poniższych placówkach 

podmiotu leczniczego Grupa Lekarska Ortopedicus: 

a. Form Grupa Lekarska, Świetlików 3, 01-389 Warszawa 

2. Promocja (Bezpłatne Konsultacje Fizjoterapeutyczne) 

obowiązuje w okresie od dnia 25.05.2020 do odwołania.  

§ 3. Warunki uczestnictwa w Promocji  

1. Uczestnikiem Promocji może być każda pełnoletnia osoba 

fizyczna. 

2. Z usługi w ramach Promocji każdy Uczestnik może skorzystać 
jednorazowo.  

3. Promocją objęci są Uczestnicy, które wcześniej nie 

korzystali z usługi konsultacji fizjoterapeutycznej w Form 

Grupa Lekarska. 

4. Możliwość umówienia pacjenta na Bezpłatną Konsultację 
Fizjoterapeutyczną uzależniona jest od liczby Uczestników i 

kolejności zgłoszenia się Uczestników; Form Grupa Lekarska nie 

gwarantuje wszystkim Uczestnikom zapisania na Bezpłatną 
Konsultację Fizjoterapeutyczną.  
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§ 4. Zasady Promocji  

Każdy Uczestnik Promocji spełniający wymagania określone w § 

3 ust. 1, w miejscu i terminie określonym w § 2 uprawniony 

będzie do otrzymania następujących świadczeń:  

1) Odbycia Bezpłatnej Konsultacji Fizjoterapeutycznej 

podczas której fizjoterapeuta skonsultuje pacjenta, 

przeprowadzając wywiad oraz badanie manualne. 

2) Jeśli podczas Bezpłatnej Konsultacji Fizjoterapeutycznej 

fizjoterapeuta zleci wykonanie dodatkowych badań lub 

konsultacji lekarskich – na te usługi obowiązuje cennik usług w 

placówce Form Grupa Lekarska. 

§ 5. Dane osobowe  

1. Dane osobowe Uczestników w zakresie: imię, nazwisko, data 

urodzenia, PESEL, telefon oraz adres elektroniczny będą 
przetwarzane przez organizatora Promocji – Form Grupa 

Lekarska z uwzględnieniem RODO. 

  

2. Administratorem danych osobowych jest Organizator.  

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek nie 

podanie wymaganych danych osobowych uniemożliwia udział w 

Promocji.  

4. Wszystkie udostępnione dane osobowe podlegają szczególnej 

ochronie.  
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5. Każdemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych 

osobowych, a także prawo do żądania ich aktualizacji lub 

zaprzestania przetwarzania. 

§ 6. Postępowanie reklamacyjne  

1. Uczestnik może złożyć reklamację w formie pisemnej na adres:  

Form Grupa Lekarska 

ul. Świetlików 3 

01-389 Warszawa 

  

lub elektronicznie na adres: rejestracja@formgl.pl 

2. Reklamacje związane z Promocją rozpatrywane  

są w ciągu 7 dni roboczych. 

§ 7. Postanowienia końcowe  

1. Przed przystąpieniem do Promocji Uczestnik zobowiązany jest 

zapoznać się z jej warunkami, opisanymi w niniejszym 

Regulaminie. Regulamin jest dostępny w wersji elektronicznej 

pod adresem elektronicznym www.formgl.pl w wersji 

umożliwiającej jego wyświetlenie, pobranie oraz wydruk.  

2. Form Grupa Lekarska zastrzega sobie prawo wprowadzenia 

zmian do niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany 

przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na treść 
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niniejszego Regulaminu lub nałożenia na Form Grupa Lekarska 

określonych obowiązków przez organy państwa, zmiany danych 

Form Grupa Lekarska, a także w celu usprawnienia obsługi 

Uczestników, poprawy ochrony ich prywatności użytkowników 

oraz zapobieganiu nadużyciom.  

3. O zmianie niniejszego Regulaminu Form Grupa Lekarska 

powiadamia Uczestników drogą e-mail. Informacja o zmianie 

Regulaminu jest również zamieszczana w widoczny sposób na 

stronie internetowej www.formgl.pl 

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie 

mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego 

prawa. 
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