Regulamin Drugiego programu lojalnościowego
”Zbieraj naklejki i odbierz NAGRODY”
dla linii produktów MEDI-line

§ 1 Postanowienia ogólne
1.1 Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzania oraz udziału w programie lojalnościowym
(dalej: Program), adresowanym do klientów końcowych (dalej: Klienci). Przez Klientów należy
rozumieć: osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, posiadające pełną zdolność do
czynności prawnych, 2) przedsiębiorców oraz 3) posiadających pełną zdolność do czynności prawnych
pracowników przedsiębiorców, którzy w okresie trwania Programu będą uczestniczyć w procesie
zakupu produktów z linii MEDI-line za pośrednictwem Dystrybutorów. Z udziału w Programie
wyłączeni są Dystrybutorzy, pracownicy Dystrybutorów oraz krewni i powinowaci Dystrybutorów
[bez ograniczeń stopnia powinowactwa lub pokrewieństwa] oraz Klienci Końcowi zaopatrujący się
w podane wyżej produkty, w oparciu o przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
1.2 Organizatorem Programu jest Medi-Sept sp. z o.o. z siedzibą w Konopnicy 159c, 21-030 Motycz,
NIP: 946-00-10-016.
1.3 Program trwa od dnia 01.10.2016r. do dnia 31.12.2016r.
1.4 Zakupy odbywają się za pośrednictwem sieci Dystrybutorów Medi-Sept sp. z o.o.

§ 2 Zasady programu lojalnościowego
2.1 Do Programu mogą przystąpić wyłącznie Klienci, o których mowa w § 1 ust. 1.1 niniejszego
Regulaminu.
2.2 Warunkiem udziału w Programie jest łączne spełnienie poniższych przesłanek:
- uczestnictwo Klienta w procesie zakupu wybranych produktów z linii MEDI-line oznaczonych naklejkami
(wzór naklejki stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu) będących w aktualnej ofercie Dystrybutora
Medi-Sept sp. z o.o.
- zebranie określonej dla danej nagrody liczby naklejek i przyklejenie ich na pola Karty Kolekcjonerskiej
(wzór Karty Kolekcjonerskiej stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu). Karty Kolekcjonerskie są
dostępne u Dystrybutorów produktów z linii MEDI-line oraz na stronie www.medisept.pl.
- uzupełnienie niezbędnych danych na Karcie Kolekcjonerskiej i przesłanie jej na adres:
Medi-Sept sp. z o.o., Konopnica 159 c, 21-030 Motycz
2.3 W formularzu zgłoszeniowym (Karcie Kolekcjonerskiej) Klient zobowiązany jest:
2.3.1 podać: imię i nazwisko, nazwę firmy, NIP, numer telefonu kontaktowego, e-mail, miejsce
dokonania zakupu (miasto i nazwa sklepu), wybór nagrody. Na podstawie podanych wyżej
danych Organizator zakwalifikuje Klienta do danej grupy uczestników Programu.
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2.3.2 wyrazić zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez Medi-Sept sp.
z o.o. zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U. Z 2015
poz. 2135 z późn. zm.) dla celów związanych z realizacją Programu, w tym do ich
wykorzystywania w celach promocyjno-marketingowych,
2.3.3 wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Medi-Sept sp. z o.o. w celu realizacji
działań marketingowych oraz otrzymywanie informacji handlowych od Medi-Sept sp. z o.o. za
pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
2.4 Każde zgłoszenie zostanie zweryfikowane przez Organizatora pod względem formalnym. Karty
Kolekcjonerskie wypełnione błędnie, w sposób niekompletny, bądź nieczytelny nie będą
uwzględniane.
2.5 Do odbioru nagrody będą uprawniały wyłącznie Karty Kolekcjonerskie z naklejonymi oryginalnymi
naklejkami w liczbie odpowiadającej poszczególnym przedziałom punktowym i przesłane na adres:
Medi-Sept sp. z o.o., Konopnica 159 c, 21-030 Motycz.
2.6 Przesyłając wypełnioną Kartę Kolekcjonerską, Klient wyraża zgodę na komunikowanie się z nim przez
Medi-Sept sp. z o.o. drogą elektroniczną lub za pośrednictwem operatora pocztowego w celach
związanych z Programem.
2.7 Klient ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz żądania ich zmiany i aktualizacji.
2.8 Do udziału w Programie przeznaczone są wyłącznie produkty z linii MEDI-line, oznakowane
naklejkami. Nie ma możliwości wymiany zakupionych produktów bez naklejek na produkty nimi
oznakowane.
2.9 Do umieszczenia na Karcie Kolekcjonerskiej służą tylko naklejki przeklejone z produktów MEDI-line.

§ 3 Nagrody
3.1 Przykładowe zdjęcia nagród rzeczowych dostępnych w Programie znajdują się na drugiej stronie
Karty Kolekcjonerskiej oraz na stronie www.medisept.pl.
3.2 Organizator przygotował nagrody zgodnie z Tabelą nr 1 poniżej. Wartość nagród jest uzależniona od
liczby zebranych i naklejonych naklejek na Kartę Kolekcjonerską:
TABELA NR 1
GRUPA NAGRÓD

LICZBA ZEBRANYCH

NAGRODA DO WYBORU

ZNACZKÓW

Waga kuchenna
I

35

Golarka do ubrań
Termokubek
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3.3 Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej jest zwolniona z obowiązku podatkowego
z tytułu uzyskania nagrody w Programie.
3.4 Na osobie prowadzącej działalność gospodarczą spoczywa obowiązek podatkowy związany
z uzyskaniem nagrody.
3.5 Na pracowniku przedsiębiorcy spoczywa obowiązek podatkowy rozliczenia nagrody w oparciu
o formularz podatkowy PIT 8C. Organizator wystawi PIT 8C po otrzymaniu niezbędnych danych,
przesłanych przez pracownika przedsiębiorcy.
3.6 Klient, który uzbiera na jednej Karcie Kolekcjonerskiej odpowiednią liczbę znaczków premiowanych
nagrodą, może wybrać tylko jedną nagrodę przypisaną do danej grupy uczestników Programu.
Wszystkie znaczki uprawniające do nabycia nagrody muszą zostać naklejone na jednej Karcie
Kolekcjonerskiej. Łączenie znaczków znajdujących się na rożnych Kartach Kolekcjonerskich jest
niedopuszczalne. Jeżeli na Karcie Kolekcjonerskiej znajduje się więcej znaczków niż jest to wymagane
do odbioru określonej nagrody, nie uprawnia to do otrzymania kolejnej nagrody. Po zakończeniu
Programu, znaczki oraz Karty Kolekcjonerskie tracą swoją ważność i nie upoważniają do odbioru
nagrody. W przypadku zniszczenia, zagubienia lub uszkodzenia Karty Kolekcjonerskiej z naklejonymi
znaczkami, duplikaty nie będą wydawane.

§ 4 Przyznawanie i zamawianie nagród
4.1 Klient w czasie trwania Programu może otrzymać dowolną liczbę nagród dostępnych w Programie,
pod warunkiem, że uzbiera liczbę naklejek odpowiednią dla wybranej nagrody.
4.2 Nagroda rzeczowa zostanie przesłana do Klienta przez Organizatora pocztą kurierską na wskazany
adres w ciągu 30 dni od momentu otrzymania oraz zweryfikowania Karty Kolekcjonerskiej. Medi-Sept
sp. z o.o. dostarcza nagrody na swój koszt i wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
4.3 Warunkiem nabycia przez Klienta własności nagrody rzeczowej jest jej odebranie co jest
równoznaczne z podpisaniem dowodu jej otrzymania. W przypadku nieodebrania nagrody rzeczowej
w terminie 7 dni od daty pierwszego doręczenia i dokonania jej zwrotu do nadawcy przez firmę
kurierską - własność nagrody nie przechodzi na Klienta. W przypadku nieodebrania nagrody,
Organizator włączy nagrodę do puli nagród dostępnych w Programie. Organizator zastrzega, iż
nagroda przekazywana jest Klientowi tylko jeden raz.
4.4 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady nagród rzeczowych powstałe z przyczyn leżących
po stronie ich producenta lub Klienta.
4.5 Organizator nie udziela gwarancji jakości na nagrody rzeczowe przekazywane w ramach Programu.
W przypadku ewentualnych reklamacji, nagrody objęte gwarancją jakości producenta - muszą być
reklamowane zgodnie z warunkami udzielonej gwarancji, w punktach serwisowych producenta,
których wykaz powinien się znajdować w karcie gwarancyjnej danej nagrody. Klient przed użyciem
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nagrody - zobowiązany jest do dokładnego zapoznania się z udzieloną gwarancją jakości oraz
instrukcją obsługi rzeczy stanowiącej nagrodę.
4.6 Program trwa w okresie od dnia 01.10.2016r. do dnia 31.12.2016r.
4.7 Karty Kolekcjonerskie muszą fizycznie wpłynąć do Organizatora nie później niż do dnia 15.01.2017r.
4.8 Wydawanie nagród trwa do dnia 15.02.2017r.
4.9 O wcześniejszym zakończeniu Programu, w przypadku wyczerpania puli nagród, Organizator
poinformuje Klientów za pośrednictwem Dystrybutorów produktów MEDI-line oraz strony
internetowej www.medisept.pl.

§ 5 Składanie i rozpatrywanie reklamacji
5.1 Klienci mogą wnosić do Organizatora reklamacje związane z przebiegiem Programu.
5.2 Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności,
nie później niż 7 dni po zakończeniu Programu na adres:
Medi-Sept sp. z .o.o, Konopnica 159 c, 21-030 Motycz.
Reklamacje wniesione po tym terminie nie będą rozpatrywane.
5.3 Reklamacja powinna zawierać co najmniej:
- dane umożliwiające identyfikację Klienta, tj. co najmniej imię i nazwisko lub firmę Klienta oraz
nr NIP,
- adres zamieszkania/siedziby lub adres e-mail na który ma nastąpić przesłanie odpowiedzi na
reklamację,
- opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.
5.4 Reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 tygodni od daty
doręczenia prawidłowo sformułowanej reklamacji do siedziby Organizatora.
5.5 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków
nałożonych na niego niniejszym Regulaminem jeśli jest to spowodowane zdarzeniami o charakterze
siły wyższej lub działaniem bądź zaniechaniem osób, za które Organizator nie ponosi
odpowiedzialności.

§ 6 Postanowienia końcowe
6.1 Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących Programu mają
charakter jedynie informacyjny, w szczególności Organizator zastrzega, że zdjęcia nagród
prezentowane w materiałach opublikowanych lub przekazanych Klientowi przez Organizatora, w tym
zawarte w ulotce promocyjnej - wskazują wyłącznie na rodzaj nagrody i nie stanowią oferty
w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Wiążącą moc prawną mają jedynie postanowienia
niniejszego Regulaminu.
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6.2 Przetwarzanie danych osobowych Klienta na potrzeby realizacji Programu następuje zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t., Dz.U. Z 2015 poz. 2135 z późn.
zm.]. Administratorem danych osobowych pozyskiwanych i przetwarzanych na potrzeby
przeprowadzenia Programu jest Medi-Sept sp. z o.o.. Organizator może wykluczyć Klienta z udziału
w Programie ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli nie przestrzega on postanowień Regulaminu, bądź
podał nieprawdziwe dane w Karcie Kolekcjonerskiej. O decyzji w tym zakresie Organizator powiadomi
Klienta pisemnie z podaniem przyczyny wykluczenia.
6.3 W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
6.4 Wszelkie spory powstałe w związku z realizacją Programu będą rozstrzygane przez Sąd powszechny
właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.
6.5 Treść Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: www.medisept.pl
6.6 Obowiązek wydawania nagród, po spełnieniu przez Klienta wszystkich warunków uprawniających do
jej otrzymania - spoczywa na Medi-Sept sp. z o.o.

Załącznik nr 1.

Załącznik nr 2
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