
Regulamin Programu lojalnościowego General Topics Polonia Sp. z o.o. 

 

§ 1. Postanowienia wstępne 

1. Program lojalnościowy jest prowadzony pod nazwą „Program lojalnościowy General Topics 

Polonia”(dalej także Program). 

2. Organizatorem „Programu lojalnościowego General Topics Polonia” jest General Topics Polonia 

spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie ( adres: ul. Jabłonkowska 2, 30-139 

Kraków), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy w Krakowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 

0000307359, posługująca się NIP: 677-23-08-876 (zwana dalej: „Organizatorem”). 

3. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulamin”) określa zasady, zakres i warunki organizacji oraz 

uczestnictwa w Programie lojalnościowym General Topics Polonia, określone przez Organizatora. 

4. Program lojalnościowy będzie trwał w okresie od 1 kwietnia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. 

5. Przystępując do Programu lojalnościowego General Topics Polonia, uczestnicy programu akceptują 

warunki niniejszego Regulaminu. 

6. Niniejszy Regulaminu dostępny jest u Przedstawicieli firmy, w siedzibie Organizatora oraz na 

stronie internetowej www.generaltopics-polonia.pl  

§ 2.  Słowniczek 

Poniższe terminy użyte w Regulaminie pisane wielką literą, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, 

otrzymują następujące znaczenie. 

1. Program – program lojalnościowy przeznaczony dla klientów General Topics Polonia, 

zorganizowany przez Organizatora pod nazwą „Program lojalnościowy”. 

2. Uczestnik –osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w formie gabinetu lekarskiego, 

klinki, przychodni itd., która przystąpi do Programu zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie, 

która na dzień przystąpienia do udziału w Programie jest zarejestrowana na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Organizator- firma General Topics Polonia sp. z o.o. ,  której 100% udziałowcem jest spółką 

General Topics srl, z siedzibą w 25087 Salò, jest właścicielem marki Enerpeel. 

4. Formularz Rejestracyjny – formularz zawierający dane osobowe osoby fizycznej przystępującej do 

Programu, oświadczenie woli o przystąpieniu do Programu i akceptacji Regulaminu oraz odpowiednie 

wymagane prawem zgody.  

5. Towar/Produkt - produkty marki  Enerpeel będące w aktualnej ofercie Organizatora. 

6. ETAP- okres czasu w którym Uczestnicy Programu mogą nabyć prawo do określonych rabatów 

poprzez składanie zamówień na produkty Enerpeel. 

7. Strona Internetowa – strona internetowa Organizatora o adresie www.generaltopics-polonia.pl  

8. Przedstawiciel firmy – to Przedstawiciel Medyczno-Farmaceutyczny firmy General Topics Polonia 

lub osoba zatrudniona przez General Topics Polonia w siedzibie Organizatora. 

http://www.generaltopics-polonia.pl/
http://www.generaltopics-polonia.pl/


§ 3. Postanowienia ogólne 

1. Program ma na celu udzielanie przez Organizatora określonych rabatów  na zakup produktów 

Enerpeel Uczestnikom Programu, po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie. 

2. Program podzielony jest na trzy Etapy w następujących przedziałach czasowych: 

Etap I - czas trwania od 1 kwietnia 2019 roku do 30 czerwca 2019 roku, 

Etap II – czas trwania od 1 lipca 2019 roku do 30 września 2019 roku, 

Etap III – czas trwania od 1 października 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. 

3. Po każdym  zakończonym Etapie udziału w Programie następuje rozliczenie zamówień 

Uczestników Programu  w następujących terminach 

Etap I - rozliczenie do dnia 3 lipca 2019 roku, 

Etap II –rozliczenie do dnia 3 października 2019 roku, 

Etap III –rozliczenie do dnia 3 stycznia 2020 roku. 

§ 4. Warunki przystąpienia do Programu i udziału w Programie 

1. Przystąpienie do Programu i uczestnictwo w Programie jest dobrowolne. Uczestnikiem Programu 

może być każda osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która zakupi produkty marek 

Enerpeel od Organizatora i która zgłosiła chęć udziału w Programie wypełniając załączony Formularz 

Rejestracyjny. 

 2. Osoba zainteresowana uczestnictwem w Programie przystępuje do Programu poprzez 

prawidłowe, kompletne  i zgodne z prawdą wypełnienie i własnoręczne podpisanie Formularza 

Rejestracyjnego, a następnie złożenie Formularza Rejestracyjnego u Przedstawiciela firmy 

Organizatora Programu lub w siedzibie Organizatora Programu. 

3. Osoba przystępująca do Programu zobowiązana jest podać w Formularzu Rejestracyjnym 

następujące dane osobowe: nazwę gabinetu, imię i nazwisko osoby przystępującej do Programu, 

adres gabinetu, numer telefonu, adres poczty elektronicznej e-mail.   

4. Przedstawiciel firmy Organizatora  przyjmujący Formularz Rejestracyjny jest uprawniony do 

weryfikacji poprawności danych osobowych wskazanych w Formularzu Rejestracyjnym.  

5. Poprzez wypełnienie Formularza Rejestracyjnego osoba przystępująca do Programu potwierdza, że 

akceptuje warunki niniejszego Regulaminu, a tym samym udział w Programie na warunkach 

określonych w Regulaminie. Brak akceptacji warunków niniejszego Regulaminu na Formularzu 

Rejestracyjnym uniemożliwia przystąpienie do Programu.  

6. Po złożeniu przez osobę przystępującą do Programu własnoręcznego podpisu pod prawidłowo 

wypełnionym Formularzem Rejestracyjnym i przekazaniu Formularza Rejestracyjnego, Przedstawiciel 

firmy Organizatora potwierdza fakt przystąpienia danej osoby do Programu.  

7. Organizator zastrzega sobie  w każdym czasie prawo do wykreślenia lub czasowego zawieszenia z 

udziału w  z Programie Uczestnika, który  nie spełnia  warunków Programu. 

 

 



§ 5. Zasady udziału w Programie i przyznawanie rabatów 

Zasady określa osobny załącznik do niniejszego Regulaminu dostępny wyłącznie u Przedstawiciela 

firmy General Topics Polonia lub w siedzibie Organizatora. 

§ 6. Dane osobowe Uczestników 

1. Wszelkie dane osobowe dotyczące Uczestnika oraz informacje przekazane przez niego w 

Formularzu Rejestracyjnym przetwarzane będą przez Organizatora w sposób zgodny z Ogólnym 

Rozporządzeniem o Ochronie Danych (UE) 2016/679 (dalej: RODO) , zgodnie z zasadami zawartymi w 

niniejszym Regulaminie oraz w Polityce Prywatności dostępnej na Stronie Internetowej. 

2. Organizator przetwarza dane niezbędne do realizacji Programu, w którym Uczestnik bierze udział 

(Art. 6 ust.1 lit. b) RODO). Organizator przetwarza dane również w celu spełnienia zobowiązań 

wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) - to przede wszystkim dane i informacje 

finansowe, których potrzebuje, aby wypełnić obowiązki w zakresie rozliczalności w ramach ustawy o 

podatku dochodowym osób fizycznych.  

3. Dane będą przetwarzane do czasu zakończenia uczestnictwa w Programie i upłynięcia okresów 

reklamacyjnych i roszczeniowych, chyba że obowiązujące prawo wymaga przechowywania tych 

danych. 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.  Odmowa podania danych osobowych oraz 

wyrażenia zgody na ich przetwarzanie w celach realizacji Programu uniemożliwia przystąpienie do 

Programu i wzięcie w nim udziału. 

5. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator, czyli General Topics Polonia 

spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie ( adres: ul. Jabłonkowska 2, 30-139 

Kraków), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 

0000307359, posługująca się NIP: 677-23-08-876 . 

6.Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych podanych w ramach uczestnictwa w 

Programie oraz ich poprawiania, aktualizacji, modyfikacji lub sprostowania. W celu dokonania 

powyższych zmian w zakresie swoich danych osobowych podanych w ramach uczestnictwa w 

Programie, Uczestnik powinien poinformować o tym Przedstawiciela Farmaceutyczno-Medycznego 

firmy General Topics Polonia w celu aktualizacji tych danych. 

7. Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Organizatora lub Przedstawiciela 

Farmaceutyczno-Medycznego General Topics Polonia o wszelkich zmianach w zakresie swoich danych 

osobowych podanych przez Uczestnika w ramach uczestnictwa w Programie.  

8. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Programie, dane osobowe Uczestnika są przetwarzane 

tylko dla celu spełnienia zobowiązań wynikających z przepisów prawa oraz w celach ochrony przed 

ewentualnymi roszczeniami. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo do przesyłania informacji handlowej, w tym ofert handlowych i 

innej korespondencji handlowej, Uczestnikom, którzy poprzez Formularz Zgłoszeniowy 

wyrazili  zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną (na adres poczty 

elektronicznej), na podstawie art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz na 

używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (telefonu, smartfona) dla celów marketingu 

bezpośredniego na podstawie Art. 172 ust 1 ustawy Prawo Telekomunikacyjne. 



10. Uczestnik ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych 

w celach marketingowych i analiz rynku oraz może odwołać zgodę na otrzymywanie informacji 

handlowych drogą elektroniczną lub na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych 

(telefonu, smartfona) dla celów marketingu bezpośredniego, poprzez złożenie stosownego 

oświadczenia na piśmie i przekazanie go Organizatorowi lub Przedstawicielowi firmy General Topics 

Polonia.  W takim przypadku Organizator będzie kontaktować się z Uczestnikiem jedynie wtedy, gdy 

przekazywane będą informacje niezbędne dla realizacji Programu. 

11. Uczestnikowi, w odniesieniu do przetwarzanych danych osobowych przysługuje prawo wniesienia 

skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 

§ 7. Strona Internetowa i telefon kontaktowy 

1. Informacje dotyczące Programu dostępne są u Przedstawiciela firmy Organizatora , oraz w 

siedzibie Organizatora pod numerem telefonu : (012) 625 10 51.  

§ 8. Reklamacje 

1. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości związanych z Programem, 

Uczestnik ma prawo do złożenia, w terminie jednego miesiąca od powzięcia takiej informacji, jednak 

nie później niż w ciągu 2 miesięcy od zaistnienia nieprawidłowości, reklamacji w siedzibie Organizatora 

lub u Przedstawiciela firmy Organizatora. 

2. Reklamacja  zostanie rozpatrzona przez Organizatora, a Uczestnik powiadomiony o 

rozstrzygnięciu reklamacji, w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji za pośrednictwem poczty 

elektronicznej na adres biuro@generaltopics.pl lub drogą pisemną na adres General Topics Polonia, ul. 

Jabłonkowska 2, 30-139 Kraków. W przypadku braku odpowiedzi w tym terminie, reklamację 

Uczestnika uznaje się  za przyjętą przez Organizatora. 

§ 9. Zmiany w regulaminie 

1. Organizator zastrzega sobie prawo odwołać, skrócić lub wydłużyć okres trwania Programu 

bez podawania przyczyn, natomiast ma obowiązek poinformować o tym Uczestników Programu z 

siedmiodniowym wyprzedzeniem. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie trwania 

Programu. Zmiana Programu rozpocznie obowiązywać od dnia jej publikacji na stronie Organizatora 

pod adresem www.generaltopics-polonia.pl . Ponadto każdy z Uczestników zostanie o zmianie 

poinformowany drogą mailowa z tygodniowym wyprzedzeniem. 

§ 10. Odpowiedzialność 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kwestie sporne powstałe z przyczyn 

leżących po stronie osób trzecich. 

2. Organizator udostępni Regulamin Programu na stronie www.generatopics-polonia.pl , u 

Przedstawiciela firmy Organizatora oraz w siedzibie  Organizatora. 
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