
 

PROGRAM LOJALNOŚCIOWY NESSI SPORTSWEAR 

Program lojalnościowy Nessi Sportswear został stworzony z myślą o stałych klientach marki. Daje on 

możliwość zbierania punktów i ich wymiany na określone produkty, a także korzystania ze 

specjalnych przywilejów. 

REGULAMIN  

I POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1.Organizatorem Programu Lojalnościowego (zwanego dalej Programem) jest Progres N. Sztandera, 

W. Izbicki Spółka Jawna, ul. Jana III Sobieskiego 16, 32-650 Kęty.  

2. Program skierowany jest wyłącznie do klientów sklepu internetowego Nessi Sportswear. 

3. Program organizowany jest w sklepie internetowym Organizatora dostępnym pod adresem 

https://www.nessi-sport.com/ (zwanym dalej Sklepem). 

II ZASADY UDZIAŁU W PROGRAMIE  

1. Udział w Programie jest bezpłatny i dobrowolny.  

2. Warunkiem przystąpienia do Programu jest rejestracja w Sklepie, czyli założenie konta 

użytkownika. 

3. Program obowiązuje przez czas nieokreślony.  

4. Usunięcie konta jest równoznaczne z rezygnacją z Programu i oznacza anulowanie wszystkich 

zgromadzonych na koncie punktów.  

III WARUNKI PROGRAMU  

1. Za każde wydane w Sklepie 10 zł uczestnik Programu otrzymuje 1 pkt.  

2. Punkty przyznawane są za zakup zarówno produktów w cenie regularnej, jak i produktów 

przecenionych. 

3. Punkty liczone są od ceny faktycznej, a zatem w przypadku artykułów przecenionych – od ceny 

promocyjnej, a nie regularnej. 

4. Punkty mogą być wymienione na: produkt fizyczny, na walutę 1 pkt=1 zł, kod elektroniczny, kod 

rabatowy bądź usługę przedstawioną na Stronie internetowej Organizatora, w zakładce - Program 

Lojalnościowy. Z zastrzeżeniem, że punkty wymieniane na złotówki, mogą być wykorzystane na 

wybrane produkty wskazane przez Organizatora. Produkty te będą ograniczone czasowo i ilościowo.  

5. Przystąpienie do Programu wiąże się również z dodatkowymi  przywilejami, takimi jak możliwość 

zakupu produktów niedostępnych w regularnej sprzedaży.  

6. Punkty są naliczane w programie od 20 września 2017r.  

IV CZŁONKOWIE PROGRAMU  

1. Członkiem Programu może być osoba pełnoletnia, mająca pełną zdolność do czynności prawnych i 

posiadająca aktualne, prawidłowo działające konto e-mail.  

2. Dołączając do programu, potwierdzasz, że masz ukończone 18 lat i akceptujesz niniejszy 

Regulamin. 



3 Twoje członkostwo jest osobiste, co oznacza, że zgromadzonych na koncie punktów nie  możesz 

przekazywać innym osobom.  

4. Członkiem klubu nie mogą być firmy, grupy, stowarzyszenia a także inne podmioty dokonujące 

zakupów hurtowych. 

4. Klient uczestniczący w Programie jest zobowiązany do podawania danych zgodnych ze stanem 

faktycznym. W przypadku zmiany podanych danych powinien dokonać ich aktualizacji. 

5. Rejestrując się w Programie i podając nam swój adres e -mail, zgadzasz się otrzymywać aktualne 

materiały promocyjne od Nessi Sportswear.  

V DANE OSOBOWE 

1. Administratorem zbioru danych osobowych Uczestników jest Organizator.  

2. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w niniejszym 

Regulaminie. 

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych osobowych niezbędnych 

do skorzystania z Programu Lojalnościowego skutkuje odmową udziału w nim.  

4. Uczestnikom (w tym Zwycięzcom) przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz 

prawo żądania ich poprawiania i usunięcia, zgodnie z Ustawą.  

VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn, pod warunkiem, 

ze Klient został o nich powiadomiony. 

2. Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na już zawarte umowy sprzedaży oraz przyznane punkty.  

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie  mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.  

4. Przystąpienie do Programu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień 

Regulaminu w całości, z zobowiązaniem do jego przestrzegania, z potwierdzeniem, iż Uczestnik 

spełnia warunki udziału w Programie oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie jego danych 

osobowych w rozumieniu i zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 

roku (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 ze zm.)  

 


