Regulamin Promocji „VIP PASS”
§ 1 Postanowienia ogólne
1.

Promocja jest prowadzona pod nazwą „VIP PASS” (dalej jako: „Promocja”) na podstawie
niniejszego regulaminu (dalej jako: „Regulamin”).

2.

Organizatorem Promocji jest Artis Club Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: 02-797
Warszawa, ul. Franciszka Klimczaka 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego,
pod
numerem
KRS
0000550648,
NIP
5242778088, Wysokość kapitału zakładowego 1.005.000 PLN (dalej jako: „Organizator”).

3.

Promocja prowadzona jest na podstawie niniejszego Regulaminu. Biorąc udział w Promocji,
Uczestnik akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.

4.

Niniejsza Promocja obowiązywać będzie od dnia 19 listopada 2021 r. do dnia 25 listopada 2021 r.
lub do wyczerpania liczby karnetów w promocyjnej cenie.

5.

Promocja nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych (tj. Dz. U. 2020, poz. 2094 z późn. zm.).

6.

Organizator jest składającym przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego.

§ 2 Warunki uczestnictwa w Promocji
1.

Uczestnikiem Promocji może być klient Organizatora nieposiadający aktywnego członkostwa w
Artis Club (brak aktywnego karnetu), będący osobą fizyczną, która zamierza kupić od Organizatora
karnet w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych (dalej jako: „Uczestnik”), który w terminie
trwania Promocji wypełni formularz na stronie internetowej www.artisclub.pl/black-friday
wskazując swoje imię, nazwisko, numer telefonu i adres e-mail i wyrazi zgodę na przesyłanie przez
Organizatora informacji handlowych i marketingowych na podany w formularzu adres e-mail.

2.

Uczestnik Promocji spełniający warunki, o których mowa w ust. 1 powyżej otrzyma drogą mailową
od Organizatora kod rabatowy , który uprawnia do zakupu w sklepie internetowym Organizatora,
karnetu ARTIS open karnet miesięczny w cenie 99 zł brutto. Rabat przysługujący Uczestnikowi
Promocji na podstawie otrzymanego od Organizatora kodu rabatowego wynosi 400 zł brutto. W
przypadku zakupu innego rodzaju karnetu kod rabatowy nie ma zastosowania, a Uczestnik nie
może domagać się przyznania rabatu. Rabat zostanie naliczony po wpisaniu przez Uczestnika kodu
rabatowego w odpowiednie pole oznaczone jako „Mam kod rabatowy” w sklepie internetowym
Organizatora. Zakup karnetu w cenie promocyjnej odbywa się na podstawie regulaminu sklepu
internetowego Organizatora.

3.

Kod jest ważny do dnia 25.11.2021 r.

4.

Liczba kodów rabatowych, z wykorzystaniem których możliwy jest zakup karnetu w promocyjnej
cenie jest ograniczona i wynosi 150 sztuk.

5.

Uczestnik ma możliwość aktywowania zakupionego karnetu z rabatem, o którym mowa w ust. 2
powyżej w terminie 30 dni od daty jego zakupu.

6.

Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.
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7.

Uczestnik Promocji, w okresie jej obowiązywania może zakupić z użyciem kodu rabatowego tylko
jeden karnet w cenie promocyjnej .

8.

Promocja nie łączy się z innymi promocjami obowiązującymi w tym samym czasie w sklepie
internetowym. W przypadku obowiązywania innych promocji (w tym zniżek) Uczestnik Promocji
ma prawo wyboru czy korzysta z rabatu, o którym mowa w ust. 2 powyżej czy uczestniczy w innej
promocji.

9.

Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę.

10. Nagroda jest nagrodą związaną ze sprzedażą premiową towarów lub usług o wartości niższej niż
2000 zł podlegającą zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych.
11. W Promocji nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora oraz członkowie jego korporacyjnych
organów.
§ 3 Dane osobowe
1.

Administratorem danych osobowych Uczestników jest Artis Club Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie, adres: 02-797 Warszawa, ul. Franciszka Klimczaka 1, wpisana do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000550648, NIP
5242778088, Wysokość kapitału zakładowego 1.005.000 PLN.

2.

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować drogą
elektroniczną na adres: iod@artisclub.pl.

3.

Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem 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 (dalej jako: „RODO”) w celu:
1) dokonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia Promocji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) –
przez okres trwania Promocji, a po jej zakończeniu do czasu realizacji wszystkich czynności
związanych z Promocją albo do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania
danych przez Uczestników,
2) obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – przez okres przedawnienia roszczeń
wskazany we właściwych przepisach prawa lub do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu
wobec przetwarzania danych przez Uczestników,
3)

wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze związanych z organizacją
Promocji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – przez okres wskazany we właściwych przepisach prawa,

4) przekazywania treści marketingowych drogą elektroniczną lub telefoniczną przez
Administratora (art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo
telekomunikacyjne i art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną) – w przypadku wyrażenia osobnej zgody, do czasu jej cofnięcia. Cofnięcie zgody
może nastąpić w każdym momencie, lecz nie ma ono wpływu na przetwarzanie danych
dokonane przed takim cofnięciem.
4.

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty lub osoby współpracujące z Artisem w
realizacji celów wskazanych powyżej, a także podmioty, wobec których Artis ma obowiązki
prawne.
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5.

W przypadku korzystania przy świadczeniu usług Administratora z narzędzi podmiotów, które
mają swoją siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (dalej: EOG) lub które mogą
przechowywać dane poza EOG, (Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji
międzynarodowych), Administrator zastosuje wszelkie dostępne prawnie środki ochrony (np.
przewidziane w art. 46 RODO) w celu zabezpieczenia takiego przekazania danych. Do
przekazywania danych poza EOG może dochodzić na podstawie wyjątków przewidzianych w art.
49 RODO, o ile mają zastosowanie warunki określone w tym artykule. Informacje na temat
stosowanych zabezpieczeń można uzyskać kontaktując się z IOD Administratora.

6.

Ma Pan/i także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn
związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego przez Artis.

7.

Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/i
iż przetwarzanie Pańskich danych osobowych narusza przepisy RODO.

8.

Podanie przez Pana/ią, danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do dokonania czynności
niezbędnych do przeprowadzenia Promocji, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie
brak możliwości wzięcia udziału w Promocji.

9.

Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania
tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie
wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie
wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.
§ 4 Postanowienia końcowe

1.

Regulamin Promocji jest dostępny na stronie internetowej www.artisclub.pl.

2.

Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na
adres e-mail biuro@artisclub.pl. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji prosimy o podanie
opisu przyczyn uzasadniających reklamację. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 od dnia
ich otrzymania przez Organizatora. Procedura reklamacyjna przyjęta przez Organizatora nie
narusza w żaden sposób uprawnień przyznanych uczestnikowi Promocji na mocy powszechnie
obowiązującego prawa, w tym możliwości dochodzenia roszczeń na drodze postępowania
sądowego.

3.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają powszechnie
obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksy cywilnego.

4.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu w następujących
przypadkach:
(i)

zmiana przepisów prawa, zmiana orzecznictwa, zmiana podejścia organów administracji
publicznej, w zakresie, w jakim dotyczą Regulaminu,

(ii)

istotna zmiana praktyk rynkowych, w zakresie w jakim dotyczy Regulaminu,

(iii)

usunięcie ewentualnych niejasności interpretacyjnych Regulaminu;

(iv)

konieczność przeciwdziałania naruszeniom Regulaminu;

(v)

uzasadnione zmiany okoliczności biznesowych, które obiektywnie uniemożliwiają lub
istotnie utrudniają realizację Regulaminu.
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5.

Zmiana nastąpi poprzez udostępnienie nowej wersji regulaminu na stronie internetowej
www.artisclub.pl.

6.

Zmiany Regulaminu będą zawsze odnosić skutek na przyszłość, od momentu opublikowania
zmiany. Prawa nabyte przed zmianą pozostają niezmienione.

7.

Regulamin obowiązuje od dnia 10.11.2021.
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