REGULAMIN BONÓW PODARUNKOWYCH
I. Warunki ogólne.
1. Wydawcą Bonu Podarunkowego (zwanym dalej Wydawcą) jest Amplifon Poland Sp. z o.o. z
siedzibą w Łodzi przy ul. Piłsudskiego 76, 90-330 Łódź, wpisaną do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy
KRS – pod numerem KRS 0000430586; posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP:
5252535602, o kapitale zakładowym 3.345.460,00 zł.
2. Wykorzystać Bon mogą wyłącznie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych osoby
fizyczne, będące konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, z zastrzeżeniem,
iż w stosunku do osób, które ukończyły 18 rok życia lecz zostały co najmniej częściowo
ubezwłasnowolnione konieczna jest zgoda opiekuna prawnego.
3. Wydawca zobowiązuje się do przyjmowania płatności realizowanych przy pomocy Bonu za
towary i usługi nabywane przez Posiadacza.
4. Wartość Bonów: 100 PLN, 200 PLN, 300 PLN. Ceny zawierają 23% VAT.
5. Bon może być wykorzystany wyłącznie do nabywania towarów i usług w gabinetach Wydawcy
na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Bony upoważniają do skorzystania z usług/zakupu
towarów zgodnie z obowiązującym w gabinetach Wydawcy cennikiem.
6. Bon nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części oraz nie może
zostać zwrócony Wydawcy.
7. Bonu Podarunkowy jest ważny do dnia 31 stycznia 2022 roku, zgodnie z datą widniejącą na
dokumencie bonu podarunkowego. Termin ważności Bonu Podarunkowego nie ulega zmianie.
8. Niewykorzystanie Bonu Podarunkowego zgodnie z terminem określonym w treści dokumentu
jest równoznaczne z utratą ważności Bonu Podarunkowego i nie stanowi podstawy do
wystąpienia przez jego Posiadacza wobec Wydawcy z roszczeniami w tym zakresie.
II. Realizacja Bonu Podarunkowego
1. Posiadacz Bonu Podarunkowego może wykorzystać kwotę wskazaną na dokumencie Bonu
Podarunkowego na towary lub usługi z oferty Wydawcy dostępnej w gabinetach Wydawcy.
2. Bony Podarunkowe muszą zostać wykorzystane jednorazowo w pełnej wartości, bądź w
wartości wyższej niż wartość Bonu. Nadwyżkę można opłacić w gabinecie Wydawcy (gotówką
lub kartą płatniczą).
3. W przypadku niewykorzystania pełnej wartości Bonu Podarunkowego Wydawca nie zwraca
różnicy.
4. Wydawca nie odpowiada za zgubienie i/lub uszkodzenie Bonów Podarunkowych przez
Posiadacza. W takich wypadkach duplikaty nie będą wydawane.
5. Wydawca zastrzega sobie prawo odmowy świadczenia sprzedaży towarów lub usług na
podstawie Bonów Podarunkowych, które są nieczytelne, zniszczone, bądź też w jakikolwiek
inny sposób nasuwają wątpliwości co do ich autentyczności. W takim przypadku Bon
Podarunkowy uznawany jest za nieważny, bez prawa Posiadacza do otrzymania bonu
zastępczego.
6. Zakazana jest odsprzedaż Bonów Podarunkowych na aukcjach, licytacjach lub prowadzona w
jakikolwiek inny sposób wskazujący na zarobkowy charakter takiej odsprzedaży. Zakazane
jest wszelkie publiczne oferowanie przeniesienia własności Bonu Podarunkowego, w tym także
w charakterze nagród w konkursach, loteriach, w sprzedaży premiowej lub jakichkolwiek
innych promocjach.
7. Bon nie łączy się z promocjami i rabatami dostępnymi w gabinetach Wydawcy.
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III. Ochrona danych osobowych

1. Posiadacz dokonujący zakupu towaru lub usługi w gabinecie Wydawcy wyraża zgodę na
gromadzenie i przetwarzanie przez Wydawcę danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchwalenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) tzw. „RODO”. Dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu zawarcia, realizacji
umowy sprzedaży towarów lub usług.
2. Wydawca przetwarza dane osobowe w celu realizacji umowy sprzedaży towarów lub usług na
podstawie Bonu Podarunkowego.
3. Administratorem danych osobowych jest Amplifon Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy
ul. Piłsudskiego 76, 90-330 Łódź, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS – pod numerem KRS
0000430586; posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 5252535602, o kapitale
zakładowym 3.345.460,00 zł.
4. Obiorcami danych osobowych będą podmioty świadczące outsourcing telemarketingu oraz
świadczące nadzór nad oprogramowaniem przetwarzającym dane. Dane nie będą
przekazywane do Państw trzecich.
5. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa,
przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W ramach
realizowanego przetwarzania nie występuje profilowanie.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie niezbędnych danych
osobowych i adresowych niezbędnych do sprzedaży towarów lub usług na podstawie Bonu
Podarunkowego skutkuje brakiem możliwości sprzedaży.
7. Mogą się Państwo skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail
iod@amplifon.com
IV. Postanowienia końcowe
1. Posiadacz Bonu Podarunkowego oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu,
akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.
2. Okazanie Bonu Podarunkowego stanowi potwierdzenie, że Posiadacz Bonu Podarunkowego
akceptuje warunki zawarte w niniejszym regulaminie.
3. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna w siedzibie Wydawcy oraz w gabinetach
Wydawcy,
a
także
na
stronie
internetowej
Wydawcy
pod
adresem
https://www.amplifon.com.pl
4. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady realizacji
Bonów Podarunkowych.
5. W przypadku wystąpienia sytuacji nie ujętej w niniejszym Regulaminie decyzje w sprawie
realizacji Bonu Podarunkowego podejmuje kierownik gabinetu Wydawcy, w którym Bon jest
realizowany.
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