DODATKOWY REGULAMIN
Programu lojalnościowego eSmoking Club
„Rejestracja Konta online”

I.

DEFINICJE

1.

Organizator – CHIC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w
Ostrzeszowie, ul. Aleja Wojska Polskiego 23C, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS
0000488221, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i
Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, posługująca się nadanym jej numerem identyfikacji
podatkowej (NIP): 9721147850, oraz numerem statystycznym REGON: 300443550;

2.

Program lojalnościowy lub Program – program lojalnościowy „eSmoking Club”, w którym jego
Uczestnicy otrzymują za zakupy produktów objętych Programem, dokonywane w Placówkach eSmoking
World Punkty, które następnie mogą być wymieniane na Nagrody na zasadach określonych w
Regulaminie lub Regulaminach Dodatkowych;

3.

Uczestnik – Uczestnik Zarejestrowany i Uczestnik Niezarejestrowany;

4.

Uczestnik Zarejestrowany – Uczestnik Zarejestrowany w rozumieniu Regulaminu, który dokonał pełnej
rejestracji Konta przy użyciu elektronicznego formularza zgodnie z postanowieniami Rozdziału III pkt 1
ppkt 3 Dodatkowego Regulaminu;

5.

Uczestnik Niezarejestrowany – inny niż Uczestnik Zarejestrowany uczestnik Programu, który spełnia
warunki opisane w Rozdziale III pkt 1 ppkt 1 Regulaminu i który odebrał Identyfikator,

6.

Placówka eSmoking World – punkt handlowy w rozumieniu i zgodnie z Regulaminem;

7.

Punkty – całkowite wartości liczbowe otrzymywane w ramach Programu, które można wymienić na
Nagrody w rozumieniu i zgodnie z Regulaminem;

8.

Nagroda – nagroda rzeczowa, którą Uczestnik Programu może otrzymać w zamian za zgromadzone
Punkty w rozumieniu i zgodnie z Regulaminem;

9.

Katalog – dokument nagród rzeczowych określający listę Nagród w rozumieniu i zgodnie z
Regulaminem;

10. Strona Programu – strona internetowa dostępna dla użytkowników Internetu pod adresem
www.esmokingclub.com;
11. Identyfikator – Identyfikator w rozumieniu Regulaminu;
12. Konto – miejsce w systemie elektronicznym Programu w rozumieniu Regulaminu;
13. Dodatkowy Regulamin – niniejszy regulamin określający warunki rejestracji Konta przy użyciu
elektronicznego formularza zgodnie z postanowieniami Rozdziału III pkt 1 ppkt 3 Dodatkowego
Regulaminu i uzyskanie statusu Uczestnika Zarejestrowanego;
14. Regulamin – regulamin Programu lojalnościowego w rozumieniu Regulaminu.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Przedmiotem Dodatkowego Regulaminu jest możliwość uzyskania statusu Uczestnika Zarejestrowanego
i rejestracji Konta przy użyciu elektronicznego formularza, o którym mowa w Rozdziale III pkt 1 ppkt 3
Dodatkowego Regulaminu.

III. REJESTRACJA KONTA PRZY UŻYCIU ELEKTRONICZNEGO FORMULARZA
1.

Warunkiem uzyskania statusu Uczestnika Zarejestrowanego w Programie jest łącznie:

1) posiadanie statusu Uczestnika Niezarejestrowanego;
2) dobrowolne podanie numeru telefonu komórkowego (w przypadku rejestracji konta w Placówce
eSmoking World) lub adresu e-mail (w przypadku rejestracji konta poza Placówką eSmoking World),
na który Organizator wyśle hasło lub link wyłącznie w celu weryfikacji Uczestnika i dokonania
poprawnej rejestracji Konta oraz link do Regulaminu oraz Regulaminu Dodatkowego w celu
zapoznania się z ich treścią;
3) dokonanie poprawnej rejestracji Konta poprzez przyłożenia Identyfikatora (w przypadku rejestracji
konta w Placówce eSmoking World) lub wejście na Stronie Programu w zakładkę „Zarejestruj się” (w
przypadku rejestracji konta poza Placówką eSmoking World) i uzupełnienie odpowiednich pól
formularza elektronicznego odpowiadających:
a. imieniu,
b. nazwisku,
c. adresowi email lub numerowi telefonu komórkowego,
d. dacie urodzenia w formacie: dzień/miesiąc/rok (DD/MM/RRRR),
e. oświadczeniu, iż ma się ukończone 18 lat i jest się osobą, która używa wyrobów
powiązanych (papierosy elektroniczne i/lub liquidy) w rozumieniu ustawy o ochronie
zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych1,
f.

wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych w celu
niezbędnym do realizacji Programu oraz w celu realizacji uprawnień konsumenckich, a w
szczególności w celu pomocy technicznej i obsługi posprzedażnej produktów
dystrybuowanych przez Organizatora,

g. wyrażaniu zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych w celach
marketingu bezpośredniego, w tym w celach profilowania oraz przesyłania informacji i
materiałów marketingowych dotyczących produktów i usług,
h. wyrażeniu zgody na przesyłanie informacji handlowych przesyłanych środkami
komunikacji elektronicznej zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną2
oraz zgody na kontakt telefoniczny oraz używanie telekomunikacyjnych urządzeń
końcowych w celach marketingu bezpośredniego zgodnie z ustawą Prawo
telekomunikacyjne3,
i.

dacie wypełnienia formularza w formacie: dzień/miesiąc/rok (DD/MM/RRRR),

j.

wpisania hasła otrzymanego od Organizatora, o którym mowa w ppkt 2) powyżej, celem
wysłania wypełnionego formularza elektronicznego w przypadku rejestracji konta w
Placówce eSmoking World,
w przypadku gdy rejestracja jest dokonywana poza Placówką eSmoking World wysłanie
wypełnionego formularza elektronicznego musi nastąpić poprzez użycie linka
otrzymanego od Organizatora, o którym mowa w ppkt 2) powyżej;

4) Otrzymania potwierdzenia od Organizatora o uzyskaniu statusu Uczestnika Zarejestrowanego.
2.

Każdy Uczestnik może posiadać wyłącznie jedno Konto i jeden aktywny Identyfikator przypisany do
Konta bez względu na okoliczność, czy dokonał rejestracji pisemnej czy elektronicznej. Organizator
zastrzega sobie prawo do łączenia Kont, które zostały utworzone z podaniem takich samych danych
osobowych.

1

Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 957
ze zm.)
2
Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219)
3

Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1907 ze zm.)

IV.

POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Uczestnicy mogą wyrazić zgody, o których mowa w Rozdziale III pkt 1 ppkt 3 litera g. oraz litera h.
Dodatkowego Regulaminu, a ich udzielenie jest dobrowolne. Uczestnik po udzieleniu wszystkich zgód, o
których mowa w zdaniu poprzednim, otrzyma 10 Punktów na swoje Konto.
2. Uczestnik Zarejestrowany, który w chwili wymiany Punktów na Nagrody miał wyrażone wszystkie zgody,
o których mowa w Rozdziale III pkt 1 ppkt 3 litera g. oraz litera h. Dodatkowego Regulaminu, otrzymuje
upust od wartości Nagrody wyrażonej w Punktach w Katalogu w wysokości, o której mowa w Rozdziale
V pkt 9 Regulaminu.
3. Organizator podaje adres email: esmokingclub@esmokingworld.com, przeznaczony do kontaktu
Uczestników z Organizatorem, na który można wysyłać wszelkie pytania dotyczące funkcjonowania
rejestracji konta przy użyciu elektronicznego formularza z dopiskiem „Rejestracja Konta online”.
4. W sprawach nieuregulowanych w Dodatkowym Regulaminie stosuje się postanowienia Regulaminu.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia.

