[LOGO FIRMY]
Regulamin programu lojalnościowego Getso+
1. Postanowienia ogólne
1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się program
lojalnościowy pod nazwą „Program lojalnościowy Getso+” zwany dalej Getso+.
1.2. Organizatorem Getso+ i fundatorem nagród jest Adam Grzesik Iqbiznes.pl,
ul. Krzemieniecka 18/2, 45-401 Opole, NIP: 7721449231 zwany dalej
Organizatorem.
1.3. Organizator przeprowadza Getso+ w ramach portalu społecznościowego
Facebook – http://www.facebook.com/ (dalej Facebook), za pośrednictwem
strony
znajdującej
się
pod
adresem:
https://www.facebook.com/salonpieknecialo (dalej Salon Kosmetyczny
Piękne Ciało)
1.4. Organizator oświadcza, że Getso+ nie jest w żaden sposób sponsorowana,
popierana, zarządzana, ani powiązana z podmiotami będącymi właścicielami
serwisu społecznościowego Facebook.
1.5. Organizator oświadcza, iż dane osobowe zbierane i przetwarzane przez
Organizatora jako administratora danych osobowych będą wykorzystywane
wyłącznie w ramach i na potrzeby przeprowadzenia Getso+, odbioru, rozliczania
nagród oraz w celach marketingowych, promocyjnych lub reklamowych
Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).
1.6. Organizator jest przekazującym nagrodę w rozumieniu art. 919 , 920 i 921
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz.
93, z późn. zm.).
2. Uczestnictwo w Getso+
2.1. Uczestnictwo w Getso+ jest nieodpłatne i dobrowolne.
2.2. Getso+ jest organizowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2.3. Uczestnikami Getso+ mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną
zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie
mogą brać udział w Getso+, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela
ustawowego na uczestnictwo w Getso+. Wszelkie oświadczenia woli w imieniu
Uczestników niepełnoletnich składają ich przedstawiciele ustawowi.
2.4. Przystąpienie do Getso+ jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika
Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych
w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które
uprawniają go do udziału w Getso+.
2.5. W Getso+ mogą brać udział osoby posiadające swoje konto osobiste w Facebook,
założone i prowadzone zgodnie z regulaminem serwisu Facebook (dalej Profil).
Dane zawarte na Profilu muszą być prawdziwe i zgodne z rzeczywistością.
2.6. Osoby spełniające opisane powyżej wymagania, mogą przystąpić do programu
lojalnościowego Getso+. Przystąpienie do programu następuje z chwilą
spełnienia łącznie następujących czynności:
a) zapoznania się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowania go,
b) kliknięcia przycisku Lubię to! odnoszącego się do Salon Kosmetyczny
Piękne Ciało tym samym stając się fanem wyżej wymienionej strony,
2.7. Osoba, która przystąpiła do Getso+ jest związana warunkami niniejszego
Regulaminu (dalej Uczestnik).
2.8. Uczestnik może zaprosić dowolną liczbę znajomych, dowolną ilość razy w trakcie
trwania Getso+.
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3. Przebieg i zasady promocji
3.1. Promocja trwa od dnia 28-10-2013 do odwołania (dalej Czas trwania Getso+)
3.2. Miejsce odbioru nagrody: Salon Kosmetyczny Piękne Ciało, Grunwaldzka
1/1, 45-054 Opole
3.3. Uczestnik Getso+ jest upoważniony do odbioru nagrody, jeśli w Czasie trwania
Getso+, uzbiera odpowiednią liczbę punktów, umożliwiających wymianę tychże
punktów na wybraną przez siebie nagrodę (dalej Kupon).
3.4. Kupon upoważniający do odbioru nagrody ważny jest 14 licząc od dnia wyboru
przez uczestnika nagrody, to jest od dnia wygenerowania kuponu.
3.5. Zasady otrzymywania i naliczania punktów dla uczestników programu Getso+:
a) każdy klient REALIZUJACY USLUGĘ w siedzibie firmy za minimalną kwotę
[50,00] zł (słownie: pięćdziesiąt złotych zero groszy) firmy otrzymuje [1]
Punkt (dalej Kupon Punkt+)
b) uczestnik zobowiązany jest do przepisania sześcio-znakowego kodu lub
zeskanowania kodu QR, znajdującego się na kuponie Punkt+, co spowoduje
dodanie punktu do konta uczestnika. Komunikat potwierdzający dodanie punktu
do konta uczestnika Getso+ jest jednoznaczną i jedyną oznaką potwierdzającą
dodanie punktu/punktów do konta uczestnika.
W przypadku braku komunikatu, komunikatu negatywnego, komunikatu błędu
lub nie wprowadzenia kodu z kuponu Punkt+ przez uczestnika, otrzymane
punkty nie są doliczane do liczby punktów uczestnika w programie Getso+ i nie
będą uwzględnianie podczas wymieniania punktów na kupony uprawniające do
odbioru nagród.
4. Nagrody
4.1. Lista dostępnych nagród, ilość niezbędnych punktów upoważniających do ich
odbioru oraz dodatkowe warunki realizacji kuponów umożliwiających odbiór
nagród dostępna jest pod adresem: pieknecialo.fbplus.pl
4.2. Nagrody zostaną wydane wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez
możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę
rzeczową.
4.3. Jeżeli wyznaczona przez Organizatora nagroda wymaga pełnoletności,
Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji wymagań wiekowych przed
wydaniem Nagrody. W sytuacji, gdy Uczestnik nie spełnia wymagań wiekowych,
Organizator zobowiązany jest odmówić wydania Nagrody.
4.4. Jeżeli uczestnik Promocji nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w
Regulaminie lub nie odbierze przyznanej mu nagrody w czasie trwania ważności
Kuponu, jego prawo do nagrody wygasa. W takim wypadku nagroda pozostaje
do dyspozycji Organizatora.
4.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z
opóźnieniem lub nie doręczeniem powiadomienia o wygranej, wynikające z
błędnego podania przez nagrodzonego Uczestnika Promocji adresu lub innych
danych, na który to adres zostało wysłane powiadomienie o nagrodzie lub z
przyczyn przez Organizatora niezawinionych.
4.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym
podanie przez nagrodzonego uczestnika Promocji danych oraz za wszelkie
zmiany danych służących do identyfikacji uczestnika Promocji.
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5. Zastosowanie aplikacji
5.1. Aplikacja służy do uczestnictwa w programie lojalnościowym Getso+
realizowanym przez Organizatora,
5.2. Aplikacja
umożliwia
uczestnictwo
w
Getso+
oraz
odbiór
Kuponów
upoważniających do odbioru Nagród, spełniających wszystkie warunki określane
w pkt 2.6., 3.2., 3.3. i 3.4.
5.3. Aplikacja umożliwia Organizatorowi komunikację z Uczestnikami Getso+ oraz
przesyłanie do uczestników wiadomości w obrębie aplikacji.
5.4. Użytkownik Facebooka ma możliwość za pośrednictwem aplikacji zapraszania
znajomych do udziału w Getso+.
6. Opłaty i podatki
6.1. Organizator zobowiązuje się pokryć koszty związane z uzyskaniem nagród przez
uczestników zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 i art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia
26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 Nr 80
poz. 350 z późn. zm.). W tym celu Organizator naliczy właściwą kwotę na rzecz
podatku zryczałtowanego w formie dodatkowej sumy pieniężnej, która zostanie
odprowadzona do właściwego Urzędu Skarbowego.
7. Postępowanie reklamacyjne
7.1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Promocją należy składać na piśmie
wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Adam Grzesik Iqbiznes.pl,
ul. Krzemieniecka 18/2, 45-401 Opole, NIP: 7721449231 z dopiskiem
„Getso+” bezpośrednio lub listem poleconym.
7.2. Reklamacje przesłane po upływie 14 dni (decyduje data stempla pocztowego) od
daty zakończenia programu lojalnościowego Getso+ nie będą rozpatrywane.
7.3. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednakże nie dłużej niż w ciągu 14
dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
7.4. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca.
7.5. Uczestnik zostaje powiadomiony o decyzji Organizatora listem poleconym
wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia
reklamacji.
8. Postanowienia końcowe
8.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne,
mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Getso+.
8.2. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Getso+.
8.3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy
Kodeksu Cywilnego.
8.4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, przy czym zmiany te nie
mogą mieć wpływu na pogorszenie warunków uczestnictwa w Getso+.
Informacja o ewentualnej zmianie Regulaminu zostanie zamieszczona na stronie
Salon Kosmetyczny Piękne Ciało
8.5. Odpowiedzialność Organizatora ograniczona jest względem Uczestnika do
wysokości wartości przyznanej mu nagrody.
8.6. Wszelkie spory mogące wyniknąć między Organizatorem Promocji, a jego
uczestnikami rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
8.7. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Promocji, tj. z dniem 28-102013
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