
REGULAMIN PROGRAMU 

„OLIMP PREMIUM CLUB” 

z dnia 12.06.2018 r. 

 

§1 
Postanowienia Ogólne. 

1. Organizatorem Programu Lojalnościowego „OLIMP PREMIUM CLUB" (dalej: „Program”) jest 
„OLIMP LABORATORIES” Sp. z o.o. z siedzibą: Nagawczyna 109C, 39-200 Dębica, wpisana do 
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000065402, posiadająca NIP: 
8722076235, kapitał zakładowy 3.898.500,00 zł (dalej: „Organizator”). 

2. Program jest realizowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 
3. Program jest skierowany dla Klientów indywidualnych dokonujących zakupów produktów marek 

Olimp Labs®, Olimp Sport Nutrition®, Go For It®, Dominator®, Queen Fit® i innych 
nowotworzonych (dalej: „Produkty”) w sieci sklepów PBC, w aptekach, sklepach internetowych, 
sklepach sportowych itp. (dalej: „Placówki”) prowadzących sprzedaż detaliczną Produktów na 
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.  

4. Niniejszy regulamin (dalej: "Regulamin") stanowi podstawę działania Programu jak również 
określa prawa i obowiązki jego Uczestników oraz zasady przyznawania Nagród. 

5. Czas trwania Programu jest nieokreślony („Okres Programu”), a do Programu można przystąpić 
w dowolnym momencie jego trwania. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia Programu w każdym czasie, 
informując o tym fakcie poprzez publiczne ogłoszenie w placówkach, na Stronie Internetowej, 
drogą elektroniczną na podany adres e-mail Uczestnika lub poprzez sms na podany numer 
telefonu Uczestnika. 

7. Organizator powiadomi Uczestników o terminie zakończenia Programu z co najmniej 30-
dniowym wyprzedzeniem. 

8. Organizator odpowiada za wydanie Nagród zgodnie z Regulaminem. 

§2 
Definicje. 

 Aplikacja – Aplikacja mobilna działająca na urządzeniach mobilnych, wspierająca działalność 
Programu. Szczegółowe zasady korzystania z Aplikacji uregulowane są w § 6 Regulaminu. 

 Formularz – Formularz rejestracyjno-zgłoszeniowy wypełniany przez Klientów dostępny w 
Sklepach PBC, niektórych placówkach, w czasopismach/katalogach, a w formie elektronicznej 
dostępny na Stronie Internetowej oraz w Aplikacji, 

 Katalog Nagród – Katalog zawierający aktualną ofertę nagród rzeczowych, bonów zakupowych 
lub usług, na które Uczestnicy mogą wymieniać zdobyte w Programie Punkty. Aktualny Katalog 
Nagród dostępny jest w formie papierowej w wybranych placówkach, w formie elektronicznej na 
Stronie Internetowej, oraz w Aplikacji. 

 Konto – Element Strony Internetowej oraz Aplikacji, umożliwiający korzystanie z funkcji 
samoobsługowych w Systemie, dostępny dla Uczestnika po uzyskaniu dostępu (weryfikacji 
danych, założeniu indywidualnego Konta w Systemie) oraz zalogowaniu. Zarejestrowani oraz 
zalogowani Uczestnicy mogą wymieniać Punkty na Nagrody za pośrednictwem Konta. 

 Nagrody – nagrody rzeczowe, bony zakupowe lub usługi zgodne z aktualną ofertą umieszczoną 
w Katalogu Nagród, na które Uczestnicy mogą wymieniać Punkty zgromadzone w Programie na 
zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 



 Placówki – apteki, Sklepy Perfect Body Center (PBC), Sklepy SNC, sklepy internetowe, sklepy 
sportowe, kluby fitness, sklepy farmaceutyczne itp. dokonujące sprzedaży detalicznej Produktów 
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

 Produkty - oznaczają odżywki i suplementy diety dla sportowców i osób aktywnych, a w 
szczególności produkty białkowe, węglowodanowo-białkowe, węglowodanowe, kreatynę, 
hydrolizaty białka, HMB, spalacze, witaminy i minerały, napoje, chelaty i inne, marek Olimp 
Labs®, Olimp Sport Nutrition®, Go For It®, Dominator®, Queen Fit® i innych nowotworzonych 
przez Organizatora lub jego Spółkę Zależną. 

 Profil – profil Uczestnika w Programie, obsługiwany wewnętrznie przez Organizatora, tworzony 
przez Organizatora w sytuacji zbierania przez Uczestnika Punktów w trybie określonym w § 4 ust. 
2 lit. a). 

 Punkty – jednostki rozliczeniowe przyznawane Uczestnikom w związku z nabyciem Produktów 
na zasadach określonych w Regulaminie. 

 RODO – Rozporządzenie 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 (Dz. Urz. 
UE L 119, s. 1). 

 Regulamin – niniejszy regulamin, stanowiący podstawę działania Programu jak również 
określający prawa i obowiązki jego Uczestników oraz zasady przyznawania Nagród. 

 Strona Internetowa – strona internetowa obsługująca Program w sieci Internet, zamieszczona pod 
adresem: www.opc.eu 

 System – System informatyczny obsługujący Konto Uczestnika na Stronie Internetowej oraz w 
Aplikacji. 

 Uczestnik – Klient indywidualny dokonujący zakupów Produktów w Placówkach, który wziął 
udział w Programie na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie. 

 Użytkownik – Osoba, która zainstalowała Aplikację na swoim urządzeniu mobilnym będąca 
Uczestnikiem Programu lub Klientem indywidualnym niebędącym Uczestnikiem Programu, 
korzystającym z Aplikacji bez rejestracji w Programie. 

 Zgłoszenie – żądanie otrzymania Nagrody (wymiana Punktów na Nagrodę), przesyłane przecz 
Uczestnika na Formularzu w formie pisemnej, elektronicznej, lub poprzez Aplikację, po 
zgromadzeniu odpowiedniej ilości Punktów. 

§ 3 
Uczestnictwo w Programie. 

1. Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne i bezpłatne. W Programie może wziąć udział każda 
pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz adres do 
doręczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Uczestnik może brać udział w Programie tylko osobiście, a jego uczestnictwo nie podlega 
przeniesieniu na inne osoby. 

3. Z uczestnictwa w Programie wykluczeni są: pracownicy Organizatora lub jego Spółki zależnej 
„Nutrifarm” Sp. z o.o., franczyzobiorcy sieci Perfect Body Center, podmioty współpracujące z 
Organizatorem lub jego Spółką zależną „Nutrifarm” Sp. z o.o. (dalej: „Spółka Zależna”) w zakresie 
zakupu Produktów celem ich dalszej odsprzedaży, a także członkowie ich najbliższych rodzin. 

4. Aby przystąpić do Programu należy w sposób czytelny, poprawny, kompletny i zgodny z prawdą 
wypełnić Formularz. 

5. Uczestnik przed wypełnieniem i złożeniem Formularza zapoznaje się z Regulaminem oraz zgadza 
się na jego postanowienia. 

6. Tylko prawidłowo wypełniony Formularz zostanie zaakceptowany przez Organizatora. 
Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia Formularza Klienta w uzasadnionych 
przypadkach, tj.: niekompletne lub nieczytelne dane osobowe, brak wyrażenia stosownych zgód, 
brak podpisu w Formularzu w formie pisemnej, podejrzenie nadużycia. Organizator nie ma 
obowiązku informowania osoby, która taki Formularz złożyła o jego odrzuceniu, ani o 
przyczynach takiego odrzucenia. 



7. Organizator, po zaakceptowaniu złożonego przez Uczestnika Formularza, rejestruje Uczestnika w 
Programie. Za dzień rejestracji Uczestnika uznaje się dzień utworzenia Konta Uczestnika w 
Systemie lub dzień utworzenia Profilu Uczestnika. 

8. Uczestnik może posiadać w danym czasie tylko jedno Konto lub Profil. W przypadku, gdy 
Uczestnik posiada więcej niż jedno Konto lub Profil, zebrane na nich Punkty nie ulegają połączeniu 
lub przeniesieniu pomiędzy Kontami lub Profilami. Niezależnie od powyższego, Organizatorowi 
przysługuje prawo zamknięcia dodatkowych Kont lub Profili oraz unieważnienia wszystkich 
Punktów na nich zgromadzonych. 

9. Organizator może wypowiedzieć Uczestnikowi uczestnictwo w Programie w każdym czasie, w 
przypadku stwierdzenia naruszenia przez Uczestnika zasad niniejszego Regulaminu.  

10. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Programie w każdym czasie składając stosowne 
oświadczenie. Niezwłocznie po rezygnacji z uczestnictwa w Programie, anulowane zostaną 
Punkty zgromadzone i niewykorzystane przez Uczestnika, a Konto lub Profil zostaną usunięte z 
Programu. 

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych 
danych osobowych lub danych osobowych innej osoby. Podanie prawdziwych danych osobowych 
jest niezbędne do wzięcia udziału w Programie i uzyskania Nagrody. 

12. W przypadku zmiany danych udostępnionych przez Uczestnika na Formularzu, Uczestnik 
zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Organizatora. 

13. Organizator zastrzega, że nie dopuszcza możliwości łączenia Kont i Profili lub przenoszenia przez 
Uczestnika Punktów ze swojego Konta lub Profilu na Konto lub Profil innego Uczestnika. W razie 
śmierci Uczestnika spadkobierca chcący dokonać wymiany Punktów, winien skontaktować się z 
Organizatorem, na dane podane w § 11 ust. 3 Regulaminu. 

14. Uczestnik, może w terminie 14 dni od dnia utworzenia Konta lub Profilu, odstąpić od uczestnictwa 
w Programie, bez podania przyczyn, składając Organizatorowi oświadczenie o odstąpieniu od 
umowy. W przypadku odstąpienia od umowy, uważa się ją za niezawartą. Do odstąpienia mają 
zastosowanie zasady określone w § 9 Regulaminu. 

15. Organizator zastrzega możliwość czasowej niedostępności Konta Uczestnika w Systemie, Strony 
Internetowej, Aplikacji lub jakichkolwiek innych systemów lub usług informatycznych 
obsługujących Program, w całości lub w części, celem przeprowadzenia wymaganych czynności 
serwisowych w niezbędnym zakresie. 

§ 4 
Zasady Programu. 

1. Uczestnik Programu gromadzi Punkty za zakupy dokonane w placówkach prowadzących 
sprzedaż detaliczną Produktów na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przeliczając wartości 
dokonanych zakupów na Punkty zgodnie z następującymi zasadami: 
a) każde 5 (pięć) złotych wartości Produktu odpowiada 1 (jednemu) Punktowi (5 PLN = 1 

Punkt), 
b) w przypadku Produktów/opakowań zbiorczych obejmujących minimum 30 blistrów, 24 

batony lub 20 saszetek, każde 10 (dziesięć) złotych wartości Produktu odpowiada 1 (jednemu) 
Punktowi (10 PLN = 1 Punkt), 

c) Punkty są naliczane bez względu na rodzaj środka płatności, 
d) Uczestnik ma prawo otrzymać Punkty za Produkty nabyte przez niego osobiście, 
e) dowody zakupu mogą zostać wykorzystane do wymiany na Punkty wyłącznie jeden raz, 
f) Punkty są wymieniane zgodnie z kolejnością ich uzyskania, 
g) Organizator zastrzega, że liczba Punktów przyznawanych za nabycie Produktów może być 

zmienna w zależności od konkretnych akcji promocyjnych. Podczas specjalnych akcji 
promocyjnych Organizator może przyznawać Uczestnikom dodatkowe Punkty. 

2. Uczestnik gromadzi Punkty poprzez: 
a) zbieranie kodów kreskowych wraz z kodami 2D - umieszczonymi na opakowaniu, bądź na 

membranie zabezpieczającej - pod wieczkiem Produktów oraz przesłanie dokumentu 
zakupu/paragonu fiskalnego lub jego kopii, potwierdzającego zakup Produktów. 

b) skanowanie kodów 2D z Produktów poprzez Aplikację oraz przesłanie poprzez Aplikację 
zdjęcia dokumentu zakupu/paragonu fiskalnego potwierdzającego zakup Produktów. 



3. Punkty zebrane w trybie o którym mowa w ust. 2 lit. a) powyżej i przesłane pocztą na Dane 
Kontaktowe Organizatora, określone w § 11 ust. 3, zostaną poddane procedurze weryfikacji ich 
autentyczności, która może potrwać maksymalnie 60 dni oraz przypisane do Profilu Uczestnika. 
Punkty zebrane w trybie o którym mowa w ust. 2 lit. b) powyżej zostaną dodane do Konta 
Uczestnika po weryfikacji przeprowadzonej przez Organizatora, która może potrwać 
maksymalnie 60 dni. 

4. Po uzbieraniu liczby Punktów odpowiadającej wybranej Nagrodzie Uczestnik przesyła żądanie 
otrzymania Nagrody („Zgłoszenie”) na Formularzu w formie pisemnej lub w formie elektronicznej 
po zalogowaniu się na Konto Użytkownika utworzone w Systemie. Zgłoszenie na Formularzu w 
formie pisemnej należy przesłać na Dane Kontaktowe Organizatora, określone w § 11 ust. 3. 

5. Punkty zebrane w trybie określonym w ust. 2 lit. a) powyżej nie będą dodawane do Konta 
obsługiwanego za pomocą Strony Internetowej oraz Aplikacji.  

6. W przypadku zbierania Punktów w trybie określonym w ust. 2 lit. a) powyżej, Klient 
indywidualny przesyła prawidłowo wypełniony Formularz zawierający Zgłoszenie. 

7. Uczestnik Programu może pobrać Formularz ze Strony Internetowej lub otrzymać go 
bezpośrednio przy zakupie Produktu objętego Programem w wybranych Placówkach. 

8. W Programie biorą udział tylko te Zgłoszenia, które zostały wysłane na adres Organizatora do 
dnia zamknięcia Programu (liczy się data stempla pocztowego/data przesłania Zgłoszenia w 
formie elektronicznej do Systemu). 

9. Warunkiem ważności i dodania Punktów do Profilu, zebranych w trybie określonym w ust. 2 lit. 
a) jest przesłanie dokumentu zakupu/paragonu fiskalnego lub jego kopii, potwierdzającego zakup 
Produktów oraz dowodów zakupu (kodu kreskowego i kodu 2D) w nienaruszonym stanie, 
wyciętych zgodnie z instrukcją przedstawioną na Stronie Internetowej. Należy mieć na względzie, 
że: 
a) jeśli kod znajduje się w znacznej odległości od kodu 2D należy wysłać cały fragment etykiety; 

pojedynczo wycięty kod jest nieważny,  
b) kod kreskowy i kod 2D muszą znajdować się na jednej integralnej, wyciętej części etykiety, 

membrany lub kartonika. 
10. Dokumenty (dokument zakupu/paragon fiskalny lub jego kopia, potwierdzająca zakup Produktu, 

kody kreskowe wraz z kodami 2D), Formularz ze Zgłoszeniem, (informacja o wybranej Nagrodzie) 
muszą zostać przesłane na adres Organizatora za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.  

11. Punkty zebrane w trybie określonym w ust. 2 lit. a) pozostają w dyspozycji Uczestnika przez okres 
maksymalnie 6 miesięcy od daty ich dostarczenia do Organizatora. Punkty zebrane w trybie 
określonym w ust. 2 lit. b) pozostają w dyspozycji Uczestnika na Koncie przez okres maksymalnie 
3 lat od daty ich przesłania do Organizatora. Punkty niewykorzystane przez Uczestnika w ciągu 
tego czasu wygasają. 

12. Uczestnik, zbierający Punkty w trybie określonym w ust. 2 lit. a), otrzymuje informację o 
zgromadzonych Punktach, korzystając z Danych Kontaktowych Organizatora, określonych w § 11 
ust. 3. Uczestnik, zbierający Punkty w trybie określonym w ust. 2 lit. b) otrzymuje informację o 
zgromadzonych Punktach logując się na swoje Konto za pośrednictwem Strony Internetowej lub 
poprzez Aplikację. 

13. Uczestnik może wymieniać Punkty wyłącznie na Nagrody rzeczowe lub usługi zgodnie z aktualną 
ofertą umieszczoną w Katalogu Nagród. Po wymianie Punktów, Punkty będą odliczane z Konta 
lub Profilu Uczestnika w liczbie przypisanej danej Nagrodzie. 

14. Uczestnik ma prawo do wyboru Nagrody tylko z aktualnego Katalogu Nagród obowiązującego w 
momencie składania Zgłoszenia. Uczestnik nie może żądać wymiany Punktów na środki pieniężne 
lub na Nagrodę nieprzewidzianą w Katalogu Nagród. 

15. Wygląd Nagród może się różnić od prezentowanego w aktualnym Katalogu Nagród. Organizator 
zastrzega, że informacje o Nagrodach (w tym zdjęcia, parametry) prezentowane w Katalogu 
Nagród lub innych wszelkich materiałach opublikowanych przez Organizatora, wskazują 
wyłącznie na rodzaj Nagrody i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. 

16. Aktualny Katalog Nagród ogłaszany jest w Placówkach, na Stronie Internetowej, w Aplikacji. 
17. Organizator zastrzega sobie prawo do zaoferowania w każdym czasie Uczestnikom nagród 

nieprzewidzianych w aktualnie obowiązującym Katalogu Nagród. Informacje o takich nagrodach 
zostaną umieszczone na Stronie Internetowej oraz w Aplikacji. 



18. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany, czasowego wstrzymania wydawania lub wycofania 
Nagrody z aktualnego Katalogu Nagród z przyczyn nieleżących po stronie Organizatora. 

19. W sytuacji, gdy Organizator zmienił, czasowo wstrzymał wydawanie lub wycofał Nagrodę z 
aktualnego Katalogu Nagród już po złożeniu prawidłowego oświadczenia Uczestnika o wyborze 
Nagrody, Uczestnik zostanie o tym fakcie poinformowany indywidualnie. W takim przypadku 
Organizator zaproponuje Uczestnikowi zwrot równowartości punktowej niedostępnej Nagrody 
lub odpowiednio inną Nagrodę równoważną pod względem punktowym z Nagrodą już 
niedostępną. 

20. Organizator oświadcza, że realizacja wysyłki Nagród odbywać się będzie według następujących 
zasad: 
a) Nagrody stanowiące produkty Organizatora – wysyłka w ciągu 30 dni roboczych od daty 

otrzymania przez Organizatora kompletnego i prawidłowo wypełnionego Zgłoszenia.  
b) Nagrody stanowiące produkty Organizatora w momencie wysyłki do Uczestnika Programu 

pozbawiane są w sposób trwały elementów umożliwiających ich dalszy udział w Programie 
(kodu kreskowego i kodu 2D). 

c) Nagrody nie stanowiące produktów Organizatora – wysyłka w ciągu 60 dni roboczych od 
daty otrzymania kompletnego i prawidłowo wypełnionego Zgłoszenia. 

d) sposób realizacji Nagrody w postaci usług świadczonych na rzecz Uczestnika (np.: trening z 
zawodnikiem) zostanie ustalony indywidualnie w ciągu 30 dni roboczych od daty otrzymania 
przez Organizatora kompletnego i prawidłowo wypełnionego Zgłoszenia. 

21. Wysyłka i doręczenie Nagród może nastąpić tylko na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na adres 
podany przez Uczestnika. W przypadku gdyby wskazany w formularzu adres Uczestnika 
znajdował się poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej Organizator wstrzyma wysyłkę do czasu 
pisemnego wskazania przez Uczestnika adresu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Koszty wysyłki 
Nagród ponosi Organizator. 

22. W przypadku, gdy Organizator posiada dowód trzykrotnego wysłania Nagrody do Uczestnika na 
adres wskazany przez Uczestnika, ponowne wysłanie Nagrody może nastąpić po uprzednim 
pokryciu przez Uczestnika kosztów przesyłki. 

23. Do Nagród o wartości rynkowej powyżej 2000 zł (dwa tysiące złotych) przyznane zostaną 
dodatkowe Nagrody pieniężne w wysokości 11 % wartości rynkowej wygranej rzeczowej, z 
przeznaczeniem na pokrycie należności podatkowych Uczestników z tytułu wygranej w 
Programie. Kwota ta zostanie przekazana przez Organizatora bezpośrednio na rachunek Urzędu 
Skarbowego właściwego dla Organizatora w terminie ustawowo wymaganym. Uczestnik jest 
zobowiązany przekazać Organizatorowi wszelkie niezbędne dane do opłacenia podatku z tytułu 
wygranej w Programie. 

24. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe działania bądź zaniechania operatora 
pocztowego lub firmy kurierskiej w zakresie wykonywania przez te podmioty działalności 
gospodarczej. 

25. W przypadku wad technicznych Nagrody, która podlega gwarancji, Uczestnik korzysta z praw 
przewidzianych w karcie gwarancyjnej dołączonej do Nagrody. Korzystanie z gwarancji podlega 
ograniczeniom określonym w karcie gwarancyjnej. W celu realizacji uprawnień wynikających z 
gwarancji Uczestnik jest zobowiązany przedstawić wraz z gwarancją producenta Nagrody dowód 
dostawy Nagrody wystawiony przy jej dostawie. 

§ 5 
Ochrona danych osobowych oraz przesyłanie ofert. 

1. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Organizator, tj. „OLIMP LABORATORIES” 
Sp. z o.o. z siedzibą: Nagawczyna 109C, 39-200 Dębica, wpisana do rejestru przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS: 0000065402, posiadająca NIP: 8722076235, kapitał zakładowy 
3.898.500,00 zł. 

2. Udostępnienie danych osobowych Organizatorowi ma charakter dobrowolny, aczkolwiek podanie 
danych jest niezbędne do zawarcia umowy na uczestnictwo w Programie podczas rejestracji 
Uczestnika w Programie („Dane Obowiązkowe”). Niepodanie obowiązkowych danych 



osobowych przez uczestnika uniemożliwia zawarcie umowy na uczestnictwo w Programie oraz 
pełne korzystanie z Programu.  

3. Danymi Obowiązkowymi są: imię i nazwisko, ulica, numer domu/numer lokalu, kod 
pocztowy/miejscowość, data urodzenia, numer telefonu, adres e-mail. Celem odbioru nagrody 
koniecznym może być podanie przez Uczestnika danych osobowych w zakresie: PESEL, adres 
urzędu skarbowego właściwego dla Uczestnika. 

4. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane: 
a) w celu wykonania umowy, której stroną jest Uczestnik na podstawie Regulaminu, zgodnie z 

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, 
b) w celu uczestnictwa w Programie na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) 

RODO, 
c) w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 

Organizatora, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w tym w szczególności w celu: obsługi 
uczestnictwa w Programie; rozpatrywania reklamacji; ustalenia, dochodzenia i obrony 
wzajemnych roszczeń; wykrywania i zapobiegania nadużyciom; marketingu bezpośredniego; 
analitycznym; statystycznym oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego 
związanego z funkcjonowaniem Programu. 

5. Osoba przystępująca do Programu wyrażą dodatkową, wyraźną zgodę na: 
a) przesyłanie na podane przez Uczestnika w Formularzu dane kontaktowe, ofert handlowych 

oraz korespondencji przez Organizatora oraz inne podmioty powiązane kapitałowo z 
Organizatorem za pośrednictwem poczty, telefonicznie oraz drogą elektroniczną zgodnie z 
ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U.2016.1030), 

b) przetwarzanie jego danych osobowych po zakończeniu Uczestnictwa w Programie dla celów 
reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Uczestnika z przeznaczeniem wyników 
tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Organizatora oraz inne 
podmioty powiązane kapitałowo z Organizatorem. 

6. Wyrażenie przez Uczestnika zgód, o których mowa w ust. 5 powyżej jest dobrowolne, jednakże 
jest niezbędne dla celów realizacji Programu oraz zawarcia umowy na uczestnictwo w Programie. 

7. Dane osobowe Uczestnika zostaną wprowadzone do bazy danych Organizatora niezwłocznie po 
dokonaniu prawidłowej rejestracji Uczestnika w Programie oraz będą przetwarzane przez okres 
uczestnictwa w Programie, a także do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z 
uczestnictwa w Programie, a w sytuacji i dla celów określonych w ust. 5 lit. b) powyżej, do czasu 
cofnięcia zgody przez Uczestnika. 

8. Uczestnik Programu ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych i prawo wniesienia 
sprzeciwu, a w sytuacji, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody udzielonej 
przez Uczestnika - prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

9. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż 
przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy określające 
sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych. 

10. Uczestnik zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Organizatora o zmianie swoich danych 
osobowych listownie lub e-mailem na adres pocztowy lub adres e-mail wskazane w § 11 ust. 3 lub 
poprzez dokonanie stosownej korekty po zalogowaniu się na Konto Uczestnika. W przypadku nie 
powiadomienia o zmianie danych osobowych, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za 
ewentualne szkody powstałe w wyniku braku poinformowania Organizatora przez Uczestnika o 
aktualizacji jego danych. 

11. Odbiorcami danych osobowych Uczestnika mogą być podmioty powiązane z Organizatorem, a 
także podmioty współpracujące z Organizatorem przy realizacji Programu, gdy jest to niezbędne 
do realizacji celów Programu, w szczególności podmioty świadczące w imieniu Organizatora 
usługi marketingowe, reklamowe, pocztowe, kurierskie, płatnicze, audytorskie, prawne, księgowe 
oraz obsługujące systemy teleinformatyczne. 

12. Zebrane od Uczestnika dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, organizacji 
międzynarodowych oraz do podmiotów spoza Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego. 



13. Jednym z głównych założeń Programu jest przesyłanie Uczestnikom informacji dotyczących 
Programu, oraz innych przyszłych akcji, programów, konkursów oraz ofert promocyjnych 
dotyczących zakupów Produktów, a także dostosowanie indywidualnej oferty do potrzeb 
Uczestnika, w tym marketingu bezpośredniego Organizatora. Z tego względu Organizator może 
przetwarzać dane osobowe Uczestników oraz informacje odnoszące się do zawartych transakcji 
do celów marketingowych i promocyjnych, w tym m.in. w celu sporządzania oraz przesyłania 
informacji dotyczących przyszłych akcji, programów, konkursów, ofert promocyjnych, 
indywidualnie dobranych informacji o Produktach i usługach Organizatora oraz innych 
podmiotów powiązanych kapitałowo z Organizatorem, w szczególności „Nutrifarm” Sp. z o.o., za 
pośrednictwem środków komunikacji korespondencyjnej, elektronicznej lub telefonicznej na 
podane przez Uczestników w Formularzu dane kontaktowe. 

14. Dane osobowe mogą być udostępniane ewentualnym przyszłym wyselekcjonowanym partnerom 
Organizatora w celach marketingowych, jeżeli Uczestnik wyrazi odrębną zgodę na takie działanie. 

15. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzanych danych osobowych jak i Konta lub Profilu w 
Programie,. Uczestnik może uzyskać pod Danymi Kontaktowymi Organizatora, określonymi w § 
11 ust. 3., a także kontaktując się z inspektorem danych osobowych Organizatora wysyłając 
wiadomość na adres e-mail: info@opc.eu 

§ 6 
Szczegółowe zasady korzystania z Aplikacji. 

1. Postanowienia niniejszego paragrafu określają szczegółowe zasady korzystania z Aplikacji 
działającej w ramach Programu, mają charakter uzupełniający wobec pozostałych postanowień 
Regulaminu oraz stosowane są bez uszczerbku dla pozostałych postanowień niniejszego 
Regulaminu. 

2. Korzystanie z Aplikacji możliwe jest na urządzeniach mobilnych obsługujących następujące 
systemy operacyjne: 
a) iOS w wersji 8.0 i późniejszych, 
b) Android 4.1. 

3. Użytkownikiem Aplikacji może zostać zarówno Uczestnik Programu, jak i Klient indywidualny 
niebędący Uczestnikiem Programu, korzystający z Aplikacji bez rejestracji w Programie 
(„Użytkownik Niezarejestrowany”). Brak rejestracji nie pozwala na pełne korzystanie z 
funkcjonalności Aplikacji. Aplikacja umożliwia Użytkownikowi Niezarejestrowanemu w 
szczególności: 
a) wyszukiwanie Sklepów sieci PBC oraz innych Placówek oferujących Produkty oraz 

nawigowanie do tych Placówek, 
b) skanowanie kodów Produktów jedynie w celu zapoznania się z liczbą Punktów 

przyznawanych za dany Produkt,  
c) korzystanie z kalkulatora Punktów w katalogu webowym. 

4. Celem skorzystania z pełnej funkcjonalności Aplikacji Użytkownik: 
a) dokonuje zalogowania się w Aplikacji poprzez użycie loginu i hasła przypisanego do Konta 

na Stronie Internetowej, lub 
b) dokonuje rejestracji w Aplikacji poprzez utworzenie Konta w Aplikacji, wpisanie loginu i 

hasła, akceptację Regulaminu, oraz wypełnienie stosownych „checkbox”, formularzy 
elektronicznych dostępnych w Aplikacji. 

5. Utworzenie Konta w Aplikacji w sposób opisany w ust. 4 lit. b) powyżej jest równoznaczne z 
przystąpieniem do Programu oraz jednoczesnym utworzeniem Konta na Stronie Internetowej, 
wykorzystującego te same dane autoryzacyjne. 

6. Pełna funkcjonalność Aplikacji umożliwia Użytkownikowi w szczególności: 
a) wyszukiwanie Sklepów sieci PBC oraz innych Placówek oferujących Produkty oraz 

nawigowanie do tych Placówek, 
b) zbieranie Punktów poprzez skanowanie Produktów, 
c) korzystanie z kalkulatora Punktów w katalogu webowym, 
d) dodawanie zdjęć paragonów fiskalnych do Konta, 
e) dokonywanie Zgłoszeń (wymiany Punktów na Nagrody), 
f) przeglądanie Katalogu Nagród, 



g) podgląd aktualnego salda Punktów zgromadzonych w Programie, 
h) kontakt z Organizatorem w zakresie dotyczącym realizacji Programu lub funkcjonalności 

Aplikacji. 
7. Użytkownik poprzez zaznaczenie odpowiednich „checkbox” w trakcie korzystania z Aplikacji 

może wyrazić zgodę na lokalizację urządzenia mobilnego, która jest niezbędna do korzystania z 
funkcji nawigacyjnych w Aplikacji. Zgoda ta może zostać odwołana w każdym czasie. Odwołanie 
zgody na lokalizację wiąże się z zablokowaniem w Aplikacji możliwości korzystania z funkcji 
nawigacyjnych. 

8. Użytkownik może w dowolnym momencie odinstalować Aplikację z urządzenia mobilnego. 
9. Odinstalowanie Aplikacji oznacza rozwiązanie umowy o świadczenia za pomocą Aplikacji usług 

drogą elektroniczną. 
10. Odinstalowanie Aplikacji nie oznacza rezygnacji z uczestnictwa w Programie. 
11. Przetwarzanie przez Organizatora danych, w tym danych osobowych, w związku z 

funkcjonowaniem Aplikacji odbywa się zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami 
prawa. 

12. Użytkownik nie powinien korzystać z Aplikacji w trakcie prowadzenia pojazdu. 
13. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika za pomocą Aplikacji treści o charakterze 

bezprawnym. 
14. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Aplikacji zgłaszane i rozpatrywane są na zasadach 

określonych w § 7 ust. 1 i 2 Regulaminu. 
15. Aplikacja oraz usługi świadczone w ramach Aplikacji są nieodpłatne. Korzystanie z Aplikacji może 

generować transfer danych do i z sieci komórkowych. Koszt transferu danych, o którym mowa w 
zdaniu poprzednim ponosi Użytkownik według taryf stosowanych przez swojego operatora sieci 
komórkowej. 

16. Niedopuszczalne jest korzystanie z aplikacji bez zgody Organizatora w inny sposób niż w ramach 
dozwolonego użytku. 

§ 7 
Reklamacje. 

1. Reklamacje dotyczące realizacji Programu mogą być zgłaszane na Dane Kontaktowe Organizatora, 
określone w § 11 ust. 3 Regulaminu, a także poprzez formularz reklamacyjny dostępny na Stronie 
Internetowej oraz w Aplikacji. 

2. Z zastrzeżeniem innych postanowień Regulaminu, reklamacje dotyczące realizacji Programu są 
rozpatrywane przez Organizatora w terminie 30 dni od dnia ich zgłoszenia. 

3. Organizator ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne i prawne Nagród zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa. 

4. Reklamacje dotyczące wad Nagród mogą być zgłaszana na Dane Kontaktowe Organizatora, 
określone w § 11 ust. 3 Regulaminu, a także poprzez formularz reklamacyjny dostępny na Stronie 
Internetowej. 

5. Reklamacje z tytułu rękojmi rozpatrywane są w terminie 14 dni od dnia ich zgłoszenia. 
6. Jeżeli Nagroda ma wadę, Uczestnik może złożyć oświadczenie o obniżeniu liczby Punktów 

wymienionych na Nagrodę albo odstąpieniu od umowy wymiany Punktów na Nagrodę, chyba że 
Organizator niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Uczestnika wymieni wadliwą 
Nagrodę na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Nagroda 
była już wymieniona lub naprawiana przez Organizatora albo Organizator nie uczynił zadość 
obowiązkowi wymiany Nagrody na wolną od wad lub usunięcia wady. 

7. Uczestnik może zamiast zaproponowanego przez Organizatora usunięcia wady żądać wymiany 
Nagrody na wolną od wad albo zamiast wymiany Nagrody żądać usunięcia wady, chyba że 
doprowadzenie Nagrody do zgodności z umową w sposób wybrany przez Uczestnika jest 
niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym 
przez Organizatora. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Nagrody wolnej 
od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na 
jakie narażałby Uczestnika inny sposób zaspokojenia. 



8. Obniżona liczba Punktów wymieniona na Nagrodę powinna pozostawać w takiej proporcji do 
liczby Punktów wynikającej z umowy, w jakiej wartość Nagrody z wadą pozostaje do wartości 
Nagrody bez wady. 

9. Uczestnik nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna. 
10. Jeżeli Nagroda ma wadę, Uczestnik może żądać wymiany Nagrody na wolną od wad albo 

usunięcia wady. Organizator jest obowiązany wymienić wadliwą Nagrodę na wolną od wad lub 
usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Uczestnika. Organizator 
może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Uczestnika, jeżeli doprowadzenie do zgodności z 
umową wymiany Punktów na Nagrodę, wadliwej Nagrody w sposób wybrany przez Uczestnika 
jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności 
z umową wymiany Punktów na Nagrodę wymagałoby nadmiernych kosztów.  

11. Organizator odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed 
upływem dwóch lat od dnia wydania Nagrody Uczestnikowi. 

12. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Nagrody na wolną od wad przedawnia się z upływem 
roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, przy czym bieg terminu przedawnienia nie może 
zakończyć się przed upływem terminu określonego w ust. 11 powyżej. 

13. W terminach określonych w ust. 12 powyżej, Uczestnik może złożyć oświadczenie o odstąpieniu 
od umowy albo o obniżeniu liczby Punktów wymienionych na Nagrodę z powodu wady Nagrody. 
Jeżeli Uczestnik żądał wymiany Nagrody na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do 
złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu liczby Punktów wymienionych na 
Nagrodę rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Nagrody lub 
usunięcia wady. 

14. Upływ terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli 
Organizator wadę podstępnie zataił. 

15. Jeżeli Uczestnik zażądał wymiany Nagrody lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o 
obniżeniu liczby Punktów, określając ich liczbę, o którą ma być obniżona, a Organizator nie 
ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za 
uzasadnione. 

16. Prawa Uczestnika dotyczące wad Nagród, są szczegółowo uregulowane obowiązującymi 
przepisami prawa, w tym w szczególności Kodeksem cywilnym. 

17. Jeżeli Organizator odmawia uwzględnienia reklamacji, a Uczestnik będący konsumentem nie chce 
przenosić sporu na drogę sądową, to ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów 
rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z obowiązującymi w tym względzie 
przepisami prawa. Postępowanie w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów 
konsumenckich jest prowadzone zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 23 września 
2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U.2016.1823) i może ono 
polegać na: 1) umożliwieniu zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony, 
2) przedstawieniu stronom propozycji rozwiązania sporu, 3) rozstrzygnięciu sporu i narzuceniu 
stronom jego rozwiązania. Wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania 
sporów konsumenckich następuje na wniosek konsumenta. Przedmiotowe postępowania 
prowadzą podmioty uprawnione, legitymujące się aktualnym wpisem do rejestru prowadzonego 
przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Każdy podmiot uprawniony 
prowadzi stronę internetową umożliwiającą łatwy dostęp do informacji dotyczących prowadzenia 
postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich i pozwalającą na 
złożenie wniosku o wszczęcie tego postępowania i przekazanie dokumentów, które powinny być 
dołączone do tego wniosku w postaci elektronicznej. Podmiot uprawniony udostępnia do 
wiadomości publicznej m.in. informacje o rodzajach sporów konsumenckich, których 
rozwiązywaniem zajmuje się dany podmiot uprawniony, jak również o regulacjach, które są 
stosowane przez podmiot uprawniony w ramach rozwiązywania sporów konsumenckich, w 
szczególności obowiązujący w tym podmiocie regulamin. Ponadto Kupujący będący 
konsumentem, chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących 
zakupów internetowych, może złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy 
internetowej ODR, dostępnej pod adresem: 
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL. 
Kupujący, będący konsumentem, ma również prawo skierowania sprawy do rozpatrzenia przez 



miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów lub może zasięgnąć informacji u właściwej 
miejscowo Federacji Konsumentów. 

§ 8 
Cofnięcie przyznanych Punktów. Kary umowne. 

1. Organizator ma prawo do cofnięcia przyznanych Punktów w przypadku: 
a) zrezygnowania Uczestnika z nabycia Produktów, za które zostały naliczone Punkty, np. w 

wyniku odstąpienia od umowy, wypowiedzenia jej, uchylenia się od skutków prawnych 
oświadczenia woli, w przypadku zwrotu towaru lub uznania złożonej reklamacji, 

b) stwierdzenia błędnego zaksięgowania transakcji, 
c) przyznania Punktów przez pomyłkę, 
d) próbę uzyskania lub uzyskanie Punktów lub Nagród przez Uczestnika za zakupy realizowane 

przez osoby trzecie, nieuprawnione do ich zbierania na podstawie niniejszego Regulaminu, 
e) próbę uzyskania lub uzyskanie Punktów lub Nagród przez Uczestnika bez dokonania nabycia 

Produktów przez Uczestnika, 
f) podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych lub podawania się za inną osobę wobec 

Organizatora, 
g) stwierdzenia przez Organizatora dokonania naruszenia Regulaminu przez Uczestnika. 

2. Punkty, które zostały anulowane przez Organizatora nie mogą być wymienione na Nagrody. 
3. W przypadku podejrzenia dokonania naruszenia Regulaminu lub istnienia wątpliwości, co do 

autentyczności przesłanych kodów kreskowych, kodów 2d, zdjęć lub dokumentów 
zakupu/paragonów fiskalnych lub ich kopii, Organizator wstrzymuje możliwość wymiany 
Punktów na Nagrody lub wysyłkę Nagród, o czym poinformuje Uczestnika w terminie 60 dni 
roboczych od dnia otrzymania dokumentów. 

4. Procedura weryfikująca autentyczność dostarczonych kodów kreskowych, kodów 2D, 
hologramów, zdjęć lub dokumentów zakupu/paragonów fiskalnych lub ich kopii, trwa 60 dni 
roboczych od momentu przesłania pisma z informacją do Uczestnika. Po jej zakończeniu 
Organizator powiadomi pisemnie Uczestnika o podjętej decyzji. 

5. Wstrzymanie możliwości wymiany Punktów lub wydania Nagród dotyczy jedynie Punktów, co 
do których istnieje podejrzenie naruszenia Regulaminu lub wątpliwości, co do autentyczności 
przesłanych dokumentów. 

6. Organizator ma prawo wypowiedzieć Uczestnikowi umowę w trybie natychmiastowym w razie: 
a) stwierdzenia przez Organizatora, że Uczestnik próbował uzyskać lub uzyskał Nagrodę za 

zakupy realizowane przez osoby trzecie, nieuprawnione do ich zbierania na podstawie 
niniejszego Regulaminu lub bez dokonania nabycia Produktów. 

b) stwierdzenia przez Organizatora, że Uczestnik próbował uzyskać lub uzyskał Punkty za 
zakupy realizowane przez osoby trzecie, nieuprawnione do ich zbierania na podstawie 
niniejszego Regulaminu lub bez dokonania nabycia Produktów. 

c) stwierdzenia przez Organizatora dokonania naruszenia Regulaminu przez Uczestnika. 
d) podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych lub podawania się za inną osobę wobec 

Organizatora. 
7. W razie wypowiedzenia umowy przez Organizatora z przyczyn, o których mowa w ust. 6 lit. a) 

powyżej, Uczestnik zapłaci na rzecz Organizatora karę umowną w kwocie w wysokości 50 000 zł 
(słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) za każde naruszenie.  

8. W razie wypowiedzenia umowy przez Organizatora z przyczyn, o których mowa w ust. 6 lit. b) 
powyżej, Uczestnik zapłaci na rzecz Organizatora karę umowną w kwocie w wysokości 50 000 zł 
(słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) za każde naruszenie.  

9. Niezależnie od zastrzeżonych kar umownych w niniejszym Regulaminie, Organizatorowi 
przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego, w 
części przewyższającej wysokość zastrzeżonej kary umownej. 

§ 9 
Prawo odstąpienia. 



1. Uczestnikowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 
dni w przypadku: 
a) dokonania Zgłoszenia, 
b) umowy zawartej na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach 

konsumenta. 
2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się: 

a) dla umowy, w wykonaniu której Organizator wydaje Nagrodę, będąc zobowiązany do 
przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez Uczestnika lub wskazaną 
przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: 

i. obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia 
w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części; 

ii. polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w 
posiadanie pierwszej z rzeczy. 

b) dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy. 
3. Jeżeli Uczestnik nie został poinformowany przez Organizatora o prawie odstąpienia od umowy, 

prawo to wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu, o którym mowa w ust. 1 
powyżej. 

4. Jeżeli Uczestnik został poinformowany przez Organizatora o prawie odstąpienia od umowy przed 
upływem terminu, o którym mowa w ust. 3, termin do odstąpienia od umowy upływa po 14 dniach 
od udzielenia Uczestnikowi informacji o tym prawie. 

5. Uczestnik może odstąpić od umowy, składając Organizatorowi oświadczenie o odstąpieniu od 
umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do 
ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. 

6. Uczestnik może odstąpić od umowy poprzez złożenia oświadczenia drogą elektroniczną, przy 
wykorzystaniu formularza dostępnego do pobrania na Stronie Internetowej. 

7. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 
8. Organizator ma obowiązek niezwłocznie przesłać Uczestnikowi na trwałym nośniku 

potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w sposób, o którym 
mowa w ust. 6. 

9. W przypadku odstąpienia od umowy, uważa się ją za niezawartą. 
10. W przypadku odstąpienia od umowy, Uczestnik ma obowiązek zwrócić Nagrodę Organizatorowi 

lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Organizatora do odbioru niezwłocznie, jednak nie 
później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Organizator zaproponował, że 
sam odbierze Nagrodę. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Nagrody przed jego 
upływem. 

11. Uczestnik ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Nagrody, chyba że Organizator zgodził się je 
ponieść lub nie poinformował Uczestnika o konieczności poniesienia tych kosztów. 

12. Jeżeli umowę zawarto poza lokalem przedsiębiorstwa a Nagrodę dostarczono Uczestnikowi do 
miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy, Organizator jest zobowiązany do 
odebrania Nagrody na swój koszt, gdy ze względu na charakter Nagrody nie można jej odesłać w 
zwykły sposób pocztą. 

13. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Nagrody będące wynikiem 
korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i 
funkcjonowania Nagrody, chyba że Organizator nie poinformował konsumenta o prawie 
odstąpienia od umowy zgodnie z wymaganiami art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o prawach konsumenta. 

14. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie 
przysługuje Uczestnikowi w odniesieniu do umów: 
a) świadczenie usług, jeżeli Organizator wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Uczestnika, 

który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia 
przez Organizatora utraci prawo odstąpienia od umowy; 

b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi 
Organizator nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do 
odstąpienia od umowy; 

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według 
specyfikacji Uczestnika lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 



d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki 
termin przydatności do użycia; 

e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, 
której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze 
względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 

f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój 
charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; 

g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona 
przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 
30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Organizator nie ma kontroli; 

h) w której Uczestnik wyraźnie żądał, aby Organizator do niego przyjechał w celu dokonania 
pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Organizator świadczy dodatkowo inne usługi niż te, 
których wykonania Uczestnik żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne 
do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje 
Uczestnikowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy; 

i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy 
komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało 
otwarte po dostarczeniu; 

j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; 
k) zawartej w drodze aukcji publicznej; 
l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, 

przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, 
wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono 
dzień lub okres świadczenia usługi; 

m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli 
spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Uczestnika przed upływem terminu 
do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Organizatora o utracie prawa 
odstąpienia od umowy. 

15. Prawo do odstąpienia od umowy, określone w niniejszym paragrafie jest szczegółowo regulowane 
obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o 
prawach konsumenta. 

§ 10 
Zmiany Regulaminu. 

1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian lub uzupełnień do niniejszego 
Regulaminu w dowolnym czasie. 

2. Uczestnicy o zmianach w Regulaminie zostaną powiadomieni poprzez komunikaty opublikowane 
za pośrednictwem Strony Internetowej/Aplikacji i zawiadomienia przesłane w drodze 
elektronicznej na podany przez Uczestnika adres e-mail, lub poprzez sms („Dzień 
Powiadomienia”) najpóźniej na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu.   

3. Uczestnik, który nie wyraża zgody na zmiany Regulaminu, uprawniony jest do złożenia 
wypowiedzenia w terminie 14 dni od Dnia Powiadomienia. Uczestnik może złożyć oświadczenie 
o wypowiedzeniu w Sklepie PBC, w postaci elektronicznej lub na piśmie przesyłając takie 
oświadczenie na Dane Kontaktowe Organizatora, określone w § 11 ust. 3. W przypadku złożenia 
przez Uczestnika oświadczenia o wypowiedzeniu, wypowiedzenie takie odnosi skutek w postaci 
rozwiązania stosunku prawnego z chwilą doręczenia tego oświadczenia. 

4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 12.07.2018 r. 

§ 11 
Postanowienia końcowe. 

1. Wszelkie prawa i obowiązki, wynikające z uczestnictwa w Programie, podlegają prawu polskiemu. 
2. Tekst niniejszego Regulaminu dostępny jest w Sklepach PBC, na Stronie Internetowej oraz w 

Aplikacji. 



3. Dane Kontaktowe Organizatora dotyczące obsługi Programu: 

 Korespondencja: „Olimp Laboratories” Sp. z o.o., Nagawczyna 109C, 39-200 Dębica,  
    z dopiskiem: „OLIMP PREMIUM CLUB” 
 
 Tel:  14 680 98 32 
    14 680 32 00 

 E-mail:  info@opc.eu 

4. Mając na względzie zabezpieczenie interesów Uczestników, Organizator zastrzega sobie prawo do 
zadawania pytań niezbędnych w celu weryfikacji Uczestnika podczas rozmowy telefonicznej. 


