Regulamin programu lojalnościowego „ESCARO Partner Club”
Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w programie lojalnościowym
prowadzonym pod nazwą „Partner Club” organizowanym przez Escaro Ubezpieczenia z
siedzibą w Krakowie.
§ 1. Definicje
Terminy użyte w niniejszym regulaminie otrzymują następujące znaczenie:
1. Benefit – przywilej związany z uczestnictwem w Programie, których aktualny wykaz oraz
podmioty je realizujące (Partnerzy bądź Escaro) znajdują się na stronie
http://escaro.pl/ubezpieczenia/escaro-partner-club
w
tym
możliwość
udziału
w
dedykowanych czasowych promocjach i konkursach.
2. Organizator – podmiot prowadzący Program, tj. ESCARO UBEZPIECZENIA.
3. Partner – przedsiębiorca współpracujący z ESCARO, który według wykazu Benefitów,
realizuje Benefit wybrany przez Uczestnika.
4. Program – program lojalnościowy prowadzony przez Organizatora pod nazwą „ESCARO
Partner Club”, którego zasady określa niniejszy Regulamin.
5. Regulamin – niniejszy dokument zawierający zasady i warunki uczestnictwa w Programie.
6. ESCARO – Escaro Kamil Sokołowski 31-620 Kraków Oś. Bohaterów Września 1J NIP: 678299-61-74, REGON: 120958865
7. Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie
będąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we
własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową samodzielnie bądź w podmiocie
trzecim, która w związku z tą działalnością wyrazi chęć udziału w Programie poprzez
wypełnienie i przesłanie Formularza, jednocześnie spełniająca wymagane warunki
uczestnictwa w Programie przewidziane niniejszym Regulaminem, do której z racji jej
działalności gospodarczej lub zawodowej adresowany jest „Partner Club”, zgodnie z jego
celem określonym w § 2 ust. 2 Regulaminu.
§ 2. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Programu jest ESCARO.
2. Celem niniejszego Programu jest umożliwienie uczestnikowi zkorzystanie z atrakcyjnych
Benefitów.
3. Uczestnictwo w Programie i podanie związanych z nim danych jest całkowicie dobrowolne,
ale niezbędne do jego prawidłowej realizacji. Przez podanie danych osoby prawnej lub
jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej w charakterze Uczestnika
zapewnia się, iż jest się upoważnionych do działania w imieniu Uczestnika.

4.

Organizator
ani Partnerzy
nie odpowiadają
za
podanie
nieprawdziwych
bądź niekompletnych danych, w tym
za związany z tym brak możliwości realizacji Benefitów.
§ 3. Zasady przystąpienia do Programu
1. Uczestnik przystępuje do udziału w Programie przez akceptację Regulaminu, wykupienie
polisy oferowanej przez ESCARO, a tym samym udostępnienie danych osobowych.
2. Uczestnik ma prawo zmiany danych w każdym czasie.
3. Uczestnik zobowiązany jest przez cały okres udziału w Programie na bieżąco zgłaszać
Organizatorowi wszelkie zmiany danych pod rygorem odmowy realizacji Benefitu.
4. Wypełnienie przystąpienie do program jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją
Regulaminu.
5. Za rejestrację do Programu nie pobiera się opłat. Korzystanie z wybranych Benefitów
może wiązać się z opłatami. O opłatach dla Benefitów realizowanych przez Partnera
decyduje Partner.
§ 4. Zasady udziału w Programie
1. Program jest organizowany na czas nieokreślony do jego odwołania i rozpoczyna się z
dniem 01 sierpnia 2017 roku. O zakończeniu Programu Organizator poinformuje
Uczestników na co najmniej 7 dni przed zakończeniem Programu.
2. Uczestnik w ramach Programu dostaje możliwość uzyskania Benefitów zniżkowych.
3. Otrzymanie wybranego Benefitu uzależnione jest od spełnienia warunków dla wybranego
Benefitu określonych przez partnera realizującego dany Benefit.
4. Ilość Benefitów może być ograniczona. O pierwszeństwie nabycia Benefitu decyduje
kolejność zgłoszeń Uczestników dla danego Benefitu. Organizator nie odpowiada za ilość
jednorazowo dostępnych Benefitów realizowanych przez Partnerów.
5. Organizator będzie dostarczał Uczestnikowi informacji związanych z Programem oraz
określonych niniejszym Regulaminem, w szczególności aktualnego wykazu dostępnych
Benefitów, poprzez:
a) stronę http://escaro.pl/ubezpieczenia/escaro-partner-club
b) wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej,
c) bezpośredni lub telefoniczny kontakt,
6. Uczestnik może zgłosić pytanie związane z Programem za pośrednictwem formularza
kontaktowego
znajdującego
się
na
stronie
internetowej:
http://escaro.pl/ubezpieczenia/escaro-partner-club/
§ 5. Zasady wystąpienia z Programu
1. Usunięcie Uczestnika z Programu może nastąpić w każdym czasie wskutek:
a) zakończenia Programu przez Organizatora,
b) naruszenia przez Uczestnika warunków niniejszego Regulaminu.
c) Rażącego naruszenia przez uczestnika powszechnie obowiązujących przepisów
prawa
d) Podanie przez uczestnika nieprawidłowych danych
e) Rezygnacja uczestnika z udziału w programie
a) Rezygnacja uczestnika z program jest możliwa w każdym czasie, co nie wpływa na
złożone zamówienia wybranych benefitów I nie generuje obowiązku uiszczenia za nie
ewentualnych opłat, chyba że strony postanowią inaczej. Rezygnacja jest skuteczna
po przesłaniu jej za pomocą formularza kontaktowego na stronie
http://escaro.pl/ubezpieczenia/escaro-partner-club

§ 6. Zmiany Regulaminu
1. Organizator zastrzega możliwość wprowadzenia zmian lub uzupełnień niniejszego
regulaminu w rakcie trwania Programu.
2. W przypadku zmiany lub uzupełnienia regulaminu Organizator zamieści treść zmian I
uzupełnień na stronie internetowej: http://escaro.pl/ubezpieczenia/escaro-partner-club
najpóźniej 7 dni przed chwilą wejścia ich w życie.
3. Korzystanie z Programu jest jednoznaczne z akceptacją wprowadzonych zmian.
§ 7. Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych osób fizycznych jest Organizator. Wszelkie dane
osobowe podane w Programie są przetwarzane przez Organizatora zgodnie z art. 23
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (t,j. Dz. U. 2014r. poz1182.)
na potrzeby rejestracji, uczestnictwa w Programie, w tym realizacji benefitów,
przekazywania informacji o programie oraz w clach marketingowych I promocyjnych
Organizatora oraz Partnerów.
2. Dane osobowe przetwarzane są w sposób uniemożliwiający do nich dostęp osób trzecich.
3. Organizator zapewnia Uczestnikom realizację uprawnień wynikających z w/w ustawy o
ochronie danych osobowych, w tym umożliwia Uczestnikom realizację prawa do kontroli
przetwarzania podanych danych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. Dane
osobowe Uczestników będą przetwarzane nie dłużej niż to konieczne do należytego
przeprowadzenia Programu.
4. W celu prawidłowej reaizacji postanowieńniniejszego gególaminu, w tym skorzystania z
uprawnień nabytych w ramach Benefitu, konieczne jest udostępnienie danych osobowych
Uczestnika, o których mowa w § 3 ust. 1 powyżej, przez Organizatora, za ich zgodą,
Partnerowi. W stosunku do danych osobowych Uczestników, udostępnionych Partnerowi w
wyżej wskazanym celu, Partner staje się administratorem tych danych. Zgoda obejmuje
także przetwarzanie w celach marketingowych produktów I usług Partnera. W celu
uniknięcia wątpliwości w związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestników przez
Partnera, Uczestnikom przysługują analogiczne uprawnienia w stosunku do Partnera jak
te, które zostały wskazane w ustępach niniejszego paragrafu.
5. Uczestnik przystępując do Programu oświadcza I zapewnia, że działania podejmowane w
ramach niniejszego Programu podejmuje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W
szczególności Uczestnik oświadcza, że jest uprawniony do uzyskania oraz przekazania
wszelkich potrzebnych danych, a przekazanie tych danych odbywa się za wiedzą I zgodą
podmiotu, którego dotyczą, którą to zgodę uzyskał najpóźniej w chwili przystąpienia do
programu.
§ 7. Odpowiedzialność
1. Niedopuszczalne jest korzystanie z programu przez Uczestnika w sposób sprzeczny
z prawem (w szczególności przekazywanie jakichkolwiek treści bezprawnych), z zasadami
współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z brak możliwości przyznania lub realizacji
Benefitu z powodu błędnych lub nieprawidłowych danych podanych przez Uczestnika, lub
z innych przyczyn leżących po stronie Uczestnika i/lub Partnera.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problem techniczne skutkujące problemami z
komunikacją, o ile nie leża po stronie Organizatora.
4. Odpowiedzialność za realisację Benefitu ogranica się do wartości przyznanego Benefitu,
przy czym wyącza się odpowiedzialność z tytułu utraconych korzyści.
5. Z zastrzeżeniem Benefitów świadczonych bezpośrednio przez Organizatora, Organizator
nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy Uczestnikiem a Partnerem, w tym w
szczególności w związku z otrzymanym Benefitem I nie ponosi żadnej odpowiedzialności
za ich należyte wykonanie. Reklamacje związane z realizacją Benefitu przez Partnera,
należy kierować bezpośrednio do właściwego Partnera.
6. Organizator nie udziela gwarancji na produkty lub usługi udostępniane w ramach
Benefitów.

§ 9. Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Programu, przy
czym realizacja poszczególnych Benefitów następować będzie w oparciu o ich
bezpośrednie zasady udzielania. Brak potwierdzenia bezpośrednich zasad przyznania
Benefitu, oznacza brak możliwości realizacji danego Benefitu. Materiały reklamowe mają
jedynie charakter promocyjno-informacyjny. Szczegółowe zasady poszczególnych
Benefitów dostępne są bezpośrednio u Partnerów.
2. W sprawach nieurególowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy
Kodeksu Cywilnego.

