Regulamin Programu Powiadomień SMS

1.

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady realizacji oraz udziału w Programie
Powiadomień SMS – Pozytywny Notatnik zwanym dalej „Programem”, adresowanym do klientów salonów
prowadzonych przez Time For Wax sp. z o.o.
2. Organizatorem Programu jest spółka TIME FOR WAX sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rymarskiej
6 (02-654 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS:
0000497869, NIP: 5213666292, REGON: 147104560, kapitał zakładowy: 832.000,00 zł prowadząca salony
pod nazwą „Time for Wax”.
3. W Programie mogą brać udział klienci wszystkich salonów Time For Wax, będący pełnoletnimi osobami
fizycznymi, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych i zamieszkujący na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej, zwani dalej „Uczestnikami”.
4. Regulamin dostępny jest w biurze Organizatora, w salonach Time for Wax oraz na stronie internetowej
www.timeforwax.pl.
5. Adres do korespondencji z Organizatorem w sprawach związanych z Programem jest następujący: Time For
Wax sp. z o.o., ul. Rymarska 6, 02-654 Warszawa.
2.

Program

1. Warunkiem przystąpienia do Programu jest aktywacja usługi powiadomień SMS poprzez wypełnienie
formularza Użytkownika dostępnego na stronie internetowej Organizatora www.timeforwax.pl, w tym
podanie hasła otrzymanego wraz z „Pozytywnego Notatnika Time For Wax” udostępnianym w salonach
Time for Wax („Formularz”).
2. Udział w Programie jest dobrowolny.
3. Za datę przystąpienia do Programu przyjmuje się datę wypełnienia Formularza.
4. W ramach Programu, Organizator świadczyć będzie na rzecz Użytkowników usługę polegającą na
przesyłaniu 2 (dwóch) powiadomień SMS dziennie przez 45 dni kalendarzowych bez dodatkowej opłaty,
począwszy od dnia następnego po dniu wypełnienia Formularza, o treści zawierającej przypomnienia o
wypełnianiu przez Użytkownika posiadanego przez niego „Pozytywnego Notatnika Time For Wax”
(„Usługa”).
5. Wypełnienie Formularza odbywa się w oparciu o następujące zasady:
a) Użytkownik powinien wypełnić wszystkie pola Formularza, chyba że pole to jest wyraźnie oznaczone
jako opcjonalne (dobrowolne);
b) dane wpisane do Formularza powinny dotyczyć wyłącznie Użytkownika, który wypełnia Formularz i
być zgodne z prawdą;
c) osobą odpowiedzialną za prawdziwość danych wpisanych do Formularza jest wyłącznie Użytkownik;
d) Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
6. Przesłanie do Organizatora wypełnionego Formularza jest równoznaczne z:
a) złożeniem przez Użytkownika oświadczenia o przyjęciu do wiadomości i akceptacji wszystkich
postanowień Regulaminu;
b) zamówieniem przez Użytkownika świadczenia Usługi na zasadach określonych w Regulaminie;
c) upoważnieniem Organizatora do przetwarzania danych osobowych podanych przez Użytkownika w
celu świadczenia Usługi, a także przyjęciem do wiadomości prawa dostępu do treści swoich danych
osobowych oraz ich poprawiania.
7. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika dla celów związanych z realizacją Programu i
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świadczeniem Usługi oraz w celach marketingowych może zostać w każdej chwili cofnięta przez
Użytkownika, co może skutkować zaprzestaniem świadczenia Usługi.
8. Administratorem zbioru danych osobowych Użytkowników korzystających z Usługi jest Organizator.
9. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika dla celów marketingowych oznacza w
szczególności zgodę na otrzymywanie informacji handlowych pochodzących od Organizatora w wysyłanych
do Użytkownika powiadomieniach SMS.
3.

Zmiany Regulaminu

1. Regulamin Programu może zostać zmieniony przez Organizatora w każdym czasie.
2. Każdorazowo, w przypadku zmian dokonanych w Regulaminie, Organizator powiadomi Uczestnika o
dokonanych zmianach w Regulaminie poprzez udostępnienie zmienionego tekstu Regulaminu w salonach
Time For Wax, na stronie internetowej www.timeforwax.pl lub za pomocą innych środków komunikacji np.
poczty elektronicznej. Wybór sposobu powiadomienia przysługuje Organizatorowi.
3. Wprowadzenie zmian do Regulaminu uprawnia Uczestnika do rezygnacji z uczestnictwa w Programie. W
takiej sytuacji Uczestnik powinien złożyć pisemne zawiadomienie o chęci rezygnacji do Organizatora w
salonie Time For Wax lub na adres Organizatora nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od
dnia ogłoszenia zmian do Regulaminu.
4. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna po upływie 14 dni od dnia udostępnienia Regulaminu w sposób
wskazany w ust. 2 powyżej.
4.

Spory

1. Uczestnik ma prawo zgłaszać pisemne uwagi dotyczące Programu na adres Organizatora.
2. Uwagi dotyczące Programu będą rozpatrywane przez Organizatora w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty
otrzymania. Powyższe postanowienia nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień Uczestnika
wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
3. Wszelkie spory dotyczące Programu będą rozpoznawane przez sąd powszechny właściwy zgodnie z kodeksem
postępowania cywilnego.
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