REGULAMIN KLUBU DAFI
Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania KLUBU DAFI, organizowanego przez DAFI MARKET S.A. W
szczególności Regulamin niniejszy określa prawa i obowiązki Organizatora Klubu oraz uczestniczących w nim osób.
Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
1. DAFI – DAFI MARKET S.A. z siedzibą w Kielcach, przy ul. Starodomaszowskiej 10, wpisana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000449676,
NIP: 6572909022, o kapitale zakładowym w wysokości 100 000,00 zł.
2. Klub – Klub tworzony przez DAFI. Klient, będący jego Uczestnikiem, może otrzymywać rabaty, dostęp do ofert
specjalnych oraz szansę udziału w konkursach organizowanych wyłącznie dla Uczestników Klubu DAFI.
3. Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony przez DAFI, działający pod adresem www.sklep.dafi.pl. W sklepie
tym Uczestnik może realizować otrzymywane od DAFI kupony rabatowe.
4. Uczestnik – pełnoletni Klient DAFI, będący osobą fizyczną, który przystąpił do Klubu zgodnie z postanowieniami
niniejszego Regulaminu.
5. Formularz Rejestracyjny – Formularz, na którym Uczestnik zgłasza zamiar przystąpienia do Klubu, akceptuje jego
warunki, podaje swoje dane osobowe oraz wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych. Wypełniając
Formularz Rejestracyjny Klient wyraża zgodę na otrzymywanie informacji za pomocą środków komunikacji
elektronicznej oraz na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i handlowych.
6. Regulamin – niniejszy Regulamin Klubu.
7. Rabat Powitalny – Rabat przyznawany Uczestnikowi Klubu jednorazowo po przystąpieniu do Klubu, zgodnie z
rozdziałem III Regulaminu.
8. Rabat Urodzinowy – Rabat przyznawany w dniu urodzin Uczestnika Klubu.
9. Rabat – Rabat Urodzinowy, Rabat Powitalny lub inny Rabat w ramach oferty specjalnej skierowanej do Uczestników.
I. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Klubu jest DAFI.
2. Celem Klubu jest utrzymanie stałego kontaktu z jego Uczestnikami.
3. Uczestnictwo w Klubie i podanie związanych z nim danych jest całkowicie dobrowolne.
II. Przystąpienie do Klubu
1.Uczestnikiem Klubu może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
2.W celu przystąpienia do Klubu należy zapoznać się z Regulaminem, wypełnić w sposób kompletny i zgodny z prawdą
Formularz Rejestracyjny.
3.W Formularzu Rejestracyjnym Uczestnik dobrowolnie podaje swoje dane osobowe niezbędne do prawidłowej realizacji
założeń Klubu, wyrażając jednocześnie zgodę na ich przetwarzanie przez DAFI w celach związanych z realizacją założeń
Klubu, w tym także na otrzymywanie od Organizatora informacji związanych z Klubem drogą elektroniczną. Jednocześnie
Uczestnik zezwala DAFI na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z założeniami Klubu. Wyrażenie zgody
jest warunkiem zapisania się do Klubu.
4.Uczestnik zobowiązany jest zawiadomić DAFI o każdej zmianie swoich danych osobowych podanych w Formularzu
Rejestracyjnym, kontaktując się w tym celu pod adres e-mail: klub@dafi.pl.
III. Przyznawanie Rabatów
1. Rabat powitalny 5% przyznawany jest po wypełnieniu Formularza rejestracyjnego. Rabat powitalny można wykorzystać
na jednorazowe zakupy jednego produktu DAFI spośród oferty sklepu internetowego. Rabat nie łączy się z promocjami
występującymi na sklepie internetowym. Kupon rabatowy zostanie przesłany na adres e-malowy Uczestnika, podany w
Formularzu rejestracyjnym.
2. Rabat urodzinowy 30% przyznawany jest w dniu urodzin Uczestnika Klubu. Rabat urodzinowy można wykorzystać na
jednorazowe zakupy jednego produktu DAFI spośród oferty sklepu internetowego. Rabat nie łączy się z promocjami
występującymi na sklepie internetowym. Kupon rabatowy zostanie przesłany na adres e-malowy Uczestnika, podany w
Formularzu rejestracyjnym.
3. DAFI posiada prawo ustalania dodatkowych rabatów dla Uczestników Klubu.
4. DAFI zastrzega sobie prawo do zmiany zasad udzielania rabatów, a także zakresu produktów nimi objętych.

5. Każda taka zmiana będzie ogłaszana przez DAFI poprzez umieszczenie informacji na stronie Klubu.
6. W przypadku gdy zostanie stwierdzone, że nie było podstawy do przyznania rabatu, DAFI będzie uprawniony do jego
unieważnienia.
7. Uczestnikom nie przysługuje prawo wymiany rabatów na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju. Uczestnikowi nie
przysługuje prawo przeniesienia prawa do uzyskania rabatów na osoby trzecie.
8. Uczestnik może zrzec się rabatów, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.
W przypadku zrzeczenia się, rabaty przepadają bez prawa do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od Organizatora.
9. Naruszenie przez Uczestników Konkursu któregokolwiek z postanowień Regulaminu, a w szczególności podanie
nieprawdziwych danych osobowych, złożenie nieprawdziwych oświadczeń, naruszenie przepisów prawa lub dobrych
obyczajów w związku z uczestnictwem w Klubie upoważnia Organizatora do wyłączenia Uczestnika z Klubu oraz
powoduje utratę prawa do rabatów oraz uczestnictwa w konkursach organizowanych dla Uczestników Klubu Dafi, nawet
w przypadku spełnienia innych wymagań.
IV. Korzyści dodatkowe dla Uczestników Klubu
1. Uczestnicy Klubu będą uzyskiwać dostęp do ofert specjalnych DAFI, o których będą informowani drogą e-mailową na
adres podany w Formularzu Rejestracyjnym.
2. Uczestnicy Klubu będą mieli możliwość udziału w konkursach organizowanych wyłącznie dla Uczestników Klubu, zasady
konkursów będą określane odrębnymi regulaminami. O konkursach Uczestnicy będą informowani drogą e-mailową na
adres podany w Formularzu Rejestracyjnym.
V. Rezygnacja z uczestnictwa w Klubie i zamknięcie Klubu
1. Uczestnik w każdym czasie może zrezygnować z uczestnictwa w Klubie. Rezygnacja musi mieć formę pisemnego
oświadczenia, które należy przesłać drogą e-mailową na adres: klub@dafi.pl.
2. Klub zostaje powołany na czas nieokreślony. DAFI zastrzega sobie prawo jego zawieszenia lub zamknięcia w dowolnym
momencie. O zamknięciu Klubu DAFI poinformuje na stronie internetowej Klubu.
VI. Zmiany Regulaminu Klubu
1. DAFI zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.
VII.Postanowienia końcowe
1. Zasady Klubu określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie, materiałach ogłoszonych przez DAFI.
2. Organizator Klubu nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego wypełnienia Formularza Rejestracyjnego.
3. Dane Uczestników Klubu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami Ustawy o ochronie danych osobowych (tekst
jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Administratorem danych osobowych udostęp- nianych przez Uczestników
Klubu będzie DAFI.

