
§1 .SŁOWNIK UŻYTYCH POJĘĆ 

Ilekroć w Regulaminie użyte są pojęcia pisane wielką literą, należy je rozumieć zgodnie z poniższymi 
definicjami: 

 
1.  Organizator – podmiot odpowiedzialny za organizację Programu, tj. spółka pod firmą ZM 

Holding sp z o.o. z siedzibą w Warszawie NIP 9512373594 

 
2.  Uczestnik – osoba fizyczna lub osoba prawna, działająca jako konsument w rozumieniu art. 

22(1) Kodeksu cywilnego, pełnoletnia lub posiadająca ograniczoną zdolność do czynności 
prawnych, spełniająca warunki określone w §3 Regulaminu, która zarejestrowała Konto 
Klienta i zgłosiła chęć uczestnictwa w Programie poprzez kontakt telefoniczny z konsultantem 
Vedion pod numerem 450 004 004 lub bezpośrednio w salonie Vedion w dziale Obsługi 
Klienta. 
 
 

3.  Program – program lojalnościowy opisany w niniejszym Regulaminie pod nazwą: „Program 
lojalnościowy Vedion”, umożliwiający Uczestnikom: (i) zbieranie Punktów wymienianych na 
Nagrody. 
 

4. Nagrody – produkty dostępne na stronie www.vedion.pl, które można otrzymać za 
odpowiednią sumę punktów zgromadzoną na Koncie Klienta. 

 
5.  Punkty – wirtualne punkty zapisywane na Koncie Klienta, możliwe do uzyskania po 

przystąpieniu do Programu i przyznawane po zamówieniu telefonicznym złożonym pod 
numerem 450 004 004 lub bezpośrednio w salonie Vedion, po 30 dniach od opłacenia 
zamówienia. 
 

6. Konto Klienta – utworzone przez Uczestnika poprzez formularz [dostępny pod adresem 
https://www.vedion.pl/client-new.php?register] zgodnie z Regulaminem świadczenia usług 
drogą elektroniczną w serwisie www.vedion.pl (dostępnym na stronie Organizatora 
https://www.vedion.pl/Regulamin-cabout-pol-11.html). Na Koncie Klienta jest ujawniany 
aktualny stan Punktów uzyskanych zgodnie z Regulaminem. 

 

7. Regulamin - niniejszy Regulamin, określający zasady udziału w Programie. 

§2. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Program prowadzony jest za pośrednictwem strony internetowej i kontaktu z obsługą klienta. 
2. Program obowiązuje od 5 sierpnia 2019 roku i trwa do odwołania. 

§3. UCZESTNICY PROGRAMU I WARUNKI UDZIAŁU W PROGRAMIE 

1. Program skierowany jest do klientów Vedion, którzy w okresie Programu spełniają 
następujące warunki: 



a. Osobami prawnymi, osobami pełnoletnimi albo osobami, które ukończyły 15 lat, a 
nie ukończyły 18 lat i mającymi ograniczoną zdolność do czynności prawnych, jeżeli 
posiadają zgodę przedstawiciela ustawowego na udział w Programie;  

b. utworzyły Konto Klienta na stronie: www.vedion.pl 
2. Przystąpienie do Programu następuje poprzez telefoniczną rejestrację do Programu pod 

numerem działu Obsługi Klienta sklepu Vedion: 450 004 004 i rozmowę z konsultantem 
Vedion. Podczas zgłaszania prośby o dołączenie do Programu należy podać prawdziwe dane 
osobowe w postaci: imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu komórkowego a 
także ID konta Klienta serwisu www.vedion.pl . 

3. Osoby spełniające warunki określone w ust. 1, które przystąpiły do Programu poprzez 
telefoniczną lub osobistą rejestrację, mogą korzystać z Programu zgodnie z zasadami 
określonymi w §4 Regulaminu. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych informacji przez 
Uczestnika przy telefonicznej rejestracji a także rejestracji Konta Klienta. 

5. Organizator zastrzega sobie możliwość weryfikacji prawdziwości danych podanych przez 
Uczestnika; w tym celu Uczestnik może zostać poproszony o okazanie odpowiednich 
dokumentów. 

§4. ZASADY KORZYSTANIA Z PROGRAMU I PRZYZNAWANIA PUNKTÓW 

1. Uczestnik jest uprawniony do gromadzenia Punktów na Koncie Klienta po telefonicznej 
rejestracji i rozmowie z konsultantem pod numerem 450 004 004 lub bezpośrednio w salonie 
Vedion w dziale obsługi klienta. 

2. W celu skorzystania z uprawnień określonych w ust. 1 powyżej Uczestnik jest zobowiązany 
złożyć zamówienie pod numerem 450 004 004 lub bezpośrednio w salonie Vedion. Obsługa 
Klienta jest uprawniona do weryfikacji danych osobowych osoby kontaktującej się, w celu 
weryfikacji, czy jest Uczestnikiem uprawnionym do korzystania z Programu.  

3. Punkty są przyznawane i przypisywane do Konta Klienta po 30 dniach od opłacenia 
zamówienia. Ilość przypisanych punktów jest zależna od wartości zamówienia tj. Uczestnik 
otrzymuje 1 Punkt za każde 33 zł wartości zamówienia. 

§5. PUNKTY I ICH WYMIANA NA NAGRODY 

1. Uczestnik spełniający warunki do gromadzenia Punktów otrzyma Punkty za zamówienie 
złożone telefonicznie pod numerem 450 004 004 lub bezpośrednio w salonie Vedion - jeden 
Punkt za każde 33 zł wartości zamówienia. 

2. Punkty są przypisywane do Konta Klienta po 30 dniach od opłacenia zamówienia 
3. Punkty wygasają w następujących sytuacjach: (i)wydania Nagrody, (ii) odstąpienie od 

Programu, (iii) usunięcia Konta w serwisie www.vedion.pl, (iv) zwrot zakupionych produktów 
w zamówieniu, za które Uczestnik otrzymał punkty. 

4. Punkty można wymieniać jedynie w momencie, gdy ilość Punktów odpowiada cenie Nagrody 
na stronie www.vedion.pl tj. 1 Punkt = 1 zł, przy jednoczesnym zaokrąglaniu w górę. 
Przykładowo, jeśli cena Nagrody na stronie www.vedion.pl jest równa 315,49 zł, ilość 
zgromadzonych na Koncie Klienta Punktów nie może być mniejsza niż 316 Punktów. 

5. Punkty mogą być wymienione na Nagrody jedynie podczas składania nowego zamówienia w 
sklepie Vedion. 

6. Aby wymienić Punkty na Nagrodę należy złożyć nowe zamówienie podczas telefonicznej 
rozmowy z konsultantem pod numerem 450 004 004 lub bezpośrednio w salonie Vedion i 
jednocześnie zgłaszając chęć wymiany Punktów na Nagrodę.  



 

 

§6. USTANIE UCZESTNICTWA W PROGRAMIE 

1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Programie w każdej chwili, gdyż Program 
działa tylko w momencie zgłaszania zamówienia drogą telefoniczną przy jednoczesnym 
potwierdzeniu u konsultanta otrzymywanych Punktów. 

§7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem danych osobowych jest Organizator. 

§ 8. ZMIANA WARUNKÓW REGULAMINU 

1. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony lub uzupełniony przez Organizatora w razie 
konieczności zapewnienia bezpiecznego i zgodnego z przepisami prawa funkcjonowania 
Programu lub poprawienia funkcjonalności Programu. O zmianach Uczestnicy zostaną 
powiadomieni przez publiczne ogłoszenie na stronie internetowej www.vedion.pl oraz na 
adresy e-mail. Zmianę uważa się za zaakceptowaną, jeśli w ciągu miesiąca od ogłoszenia 
zmian Regulaminu Uczestnik nie zrezygnuje z uczestnictwa w Programie z trybie określonym 
w §6 ust. 1. 

2. Dane osobowe gromadzone są przez Organizatora w celu uczestnictwa w Programie 
(przetwarzanie danych opiera się w tym przypadku na art. 23 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 
29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych - dalej UODO, a od 25.05.2018 r. na art. 6 ust. 1 
lit. a i b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 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), zbierania Punktów poprzez wyrażenie stosownych zgód na cele marketingowe i 
handlowe (art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO, od 25.05.2018 r. art. 6 ust. 1 lit. a RODO), 
rozpatrywania ewentualnych reklamacji (art. 23 ust. 1 pkt 5 UODO, od 25.05.2018 r. art. 6 
ust. 1 lit. f RODO). W przypadku wyrażenia zgód, o których mowa w Regulaminie, dane 
osobowe mogą być udostępniane partnerom handlowym Organizatora. 

3. Dane osobowe przetwarzane w celu: 
a. uczestnictwa w programie; 
b. zbierania Punktów; 
c. rozpatrywania reklamacji. 

4. Uczestnik posiada prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych i prawo do 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo wniesienia skargi do organu 
nadzorczego (Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, od 25.05.2018 r. - 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy Uczestnika uzna, iż przetwarzanie jego 
danych osobowych narusza przepisy. W tych przypadkach, gdy przetwarzanie danych odbywa 
się na podstawie zgody, Uczestnik ma prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 
jej cofnięciem. Cofnięcie przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych 
niezbędnych do prowadzenia Programu jest jednoznaczne z rezygnacją przez Uczestnika z 
udziału w Programie, 

§ 9. REKLAMACJE 



1. Reklamacje lub informacje o nieprawidłowościach dotyczących Programu Uczestnik może 
zgłaszać do Organizatora pod numerem telefonu 450 004 004 lub na adres mailowy 
sklep@vedion.pl 

2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres do korespondencji Uczestnika, jak 
również opis podstaw reklamacji. 

3. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie nie przekraczającym 30 dni od daty jej wpływu 
do Organizatora. 

4. O wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnik zostanie powiadomiony poprzez 
wiadomość e-mail. 

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Zasady Programu określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie oraz w obowiązujących 
przepisach prawa. 

2. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest dla Uczestników w czasie trwania Programu na 
stronie internetowej www.vedion.pl. 

 


