
 

 

 

 

HAIR ACADEMY Sp. z o.o. 

ul. Marynarki Polskiej 73, 80-557 Gdańsk 

NIP: 9571111306 REGON: 381832484 

 

REGULAMIN 

System Lojalnościowy Hair Academy 

 

1. Organizatorem programu „System lojalnościowy” jest HAIR ACADEMY Sp. z o.o. NIP: 9571111306 

REGON: 381832484 ul. Marynarki Polskiej 73, 80-557 Gdańsk, zwanym dalej Hair Academy. 

2. Program „System lojalnościowy” skierowany jest dla osób dokonujących wynajmu powierzchni Hair 

Academy. 

3. Celem programu jest nagradzanie klientów korzystających z usług najmu powierzchni Hair 

Academy. 

4. Niniejszy regulamin stanowi podstawę działania programu „System lojalnościowy” jak również 

określa prawa i obowiązki jego Uczestników. Program regulaminu obowiązuje Hair Academy i 

Uczestników od chwili jego ogłoszenia. 

 

§ I. Definicje 

1. Karta lojalnościowa – karta do „zbierania” podpisów, uprawniająca następnie do wymiany jej na 

odpowiednie zniżki. 

2. Uczestnik Programu – osoba dokonująca wynajmu powierzchni w Hair Academy, która do 

programu „System lojalnościowy” przystąpiła na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie. 

 

§ II. Postanowienia ogólne 

1. W ramach Programu Uczestnik gromadzi podpisy za każdy wynajem w danym dniu roboczym, a 

następnie po zebraniu odpowiedniej liczby podpisów, Uczestnik może wymienić ją na odpowiednią 

zniżkę. 

2. W przypadku, gdy Uczestnik posiada więcej niż jedną kartę, mogą one zostać złączone w jedno 

konto. W tym celu Uczestnik powinien przedstawić wszystkie karty pracownikowi Hair Academy i 

poprosić o przeniesienie wszystkich podpisów na jedną kartę. 

3. Hair Academy zastrzega sobie prawo do odrzucenia karty lojalnościowej przedstawionej przez 

klienta w uzasadnionych przypadkach, tj.: gdy istnieje podejrzenie, że podpisy na karcie zostały 

podrobione i nie odpowiadają standardowym podpisom używanych na kartach Hair Academy. 



 

 

§ III. System przyznawania podpisów oraz kart 

1. Warunki otrzymania poszczególnych kart: 

a) Karta lojalnościowa – realizacja minimum jednej transakcji wynajmu powierzchni Hair Academy. 

2. Jeśli uczestnik posiada nieaktualną kartę, należy ją zniszczyć. Klient otrzymać może kolejną kartą 

lojalnościową i ponownie przystąpić do Programu. 

3. Podpisy są przyznawane na kartę lojalnościową podczas zakupu. Uczestnik może odmówić 

otrzymania podpisu. 

4. W sytuacji, gdy Karta Lojalnościowa Uczestnika zaginie lub zostanie skradziona, podpisy zdobyte 

przez Uczestnika nie podlegają odtworzeniu. 

 

§ IV. System korzystania z kart i rabatów 

1. Rabatem, za okazaniem karty lojalnościowej, objęte są ceny regularne najmu powierzchni. Inne 

produkty nie są objęte rabatem, tj. obowiązuje 100% ceny. 

2. Różne rabaty w ramach różnych akcji marketingowych nie kumulują się. 

3. Możliwość uzyskania zniżki: 

a) na trzecią transakcję – rabat 20%  

lub 

b) na szóstą transakcję - rabat 50%. 

 

§ V. Zakończenie lub zawieszenie programu 

1. Hair Academy zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia Programu w każdej chwili. 

2. W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu, zniżki wynikające z kart nie będą 

realizowane. 

 

§ VI. Postanowienia końcowe 

1. Do przystąpienia do systemu lojalnościowego (otrzymania karty lojalnościowej) konieczna jest 

akceptacja regulaminu (podpis klienta) oraz podpisanie zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

2. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma on charakter 

wyłącznie informacyjny. 

 

 

……………………………………………………….. 

(podpis klienta) 

………………............................ 

(data) 

 

 



 

 

 

 

HAIR ACADEMY Sp. z o.o. 

ul. Marynarki Polskiej 73, 80-557 Gdańsk 

NIP: 9571111306 REGON: 381832484 

 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

Ja, ……………………………………………………, niżej podpisany/a, 

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

przez HAIR ACADEMY Sp. z o.o. NIP: 9571111306, ul. Marynarki Polskiej 73, 80-557 Gdańsk, 

w celach otrzymywania informacji o aktualnej ofercie Hair Academy, kanałami poczty elektronicznej 

i/lub wiadomościami tekstowymi. 

 

 

…………………………………………………………… 

(podpis klienta) 

………………............................ 

(data) 

 


