REGULAMIN
KARTY PODARUNKOWEJ
HLONDA6
(dalej: „Regulamin”)

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin ma na celu określenie zasad wydawania, realizacji oraz użytkowania
przedpłaconych Kart podarunkowych potwierdzających uprawnienie Użytkownika do
pokrycia/obniżenia ceny za wybrany Towar w Butiku HLONDA6 oraz Sklepie internetowym HLONDA6.
2. Użyte w Regulaminie pojęcia mają następujące znaczenie:
1) Karta podarunkowa – jest elektronicznym bonem towarowym wydawanym przez
Wydawcę na okaziciela, uprawniającym do dokonania jednokrotnego zakupu w Butiku
Hlonda6 lub w Sklepie Internetowym Hlonda6, w zakresie ustalonego z Kupującym limitu
kwotowego;
2) Wystawca – Spółka SkipWish Żarski Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ul.
Prymasa Augusta Hlonda 6/U1, 02-972 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000597738, NIP: 522-29815-09, REGON: 142975220;
3) Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej dokonująca zakupu Vouchera;
4) Użytkownik – każdorazowy posiadacz i okaziciel Karty podarunkowej;
5) Butik HLONDA6 – stacjonarny salon sprzedaży Wystawcy mieszczący się w Warszawie pod
adresem ul. Prymasa Augusta Hlonda 6/U1;
6) Sklep internetowy HLONDA6 – platforma sprzedażowa Wystawcy oferująca towary,
dostępna pod adresem https://hlonda6.pl/ prowadzona przez Wystawcę;
7) Towary – produkty oferowane przez Wystawcę w Butiku HLONDA6 oraz w Sklepie
internetowym HLONDA6;
8) Transakcja – operacja dokonana przy użyciu Karty podarunkowej, polegająca na wymianie
całości kwoty dostępnej na Karcie podarunkowej na Towary oferowane przez Wystawcę,
przez co dochodzi do pomniejszenia kwoty dostępnej na Karcie podarunkowej o kwotę
odpowiadającą wartości nabytych przez Użytkownika Towarów;
9) Kodeks cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r.
poz. 1740 z późn. zm.);
10) Regulamin – niniejszy Regulamin karty podarunkowej HLONDA6;
11) RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
3. Szczegółowa treść Karty podarunkowej, wygląd, szata graficzna zależy od swobodnej decyzji
Wystawcy. Karty podarunkowe mogą różnić się od siebie wyglądem zewnętrznym, co nie wpływa na
ich ważność.
4. Każda Karta podarunkowa będzie zawierała, termin ważności, wartość nominalną, kod służący jego
realizacji w Sklepie Internetowym HLONDA6.
5. Nabycie i wydanie Karty podarunkowej:
a. Karta podarunkowa może zostać nabyta w Butiku HLONDA6.
b. Kupujący ma możliwość zakupu Karty podarunkowej na wybraną kwotę nie mniejszą niż
100 zł i nie większą niż 5000 zł.
c. Zapłata za Kartę podarunkową może nastąpić gotówką lub za pomocą karty płatniczej
akceptowanej przez Wydawcę bądź poprzez płatności elektroniczne udostępnione w Sklepie
Stacjonarnym HLONDA6.
d. Płatność za Kartę podarunkową nie może być dokonana przy użyciu innej Kart
podarunkowej.
e. Przy zakupie Karty podarunkowej nie są uwzględniane żadne rabaty, a w tym takie, które
mogłyby przysługiwać Kupującemu zgodnie z aktualną polityką rabatową Wystawcy.
f. Kupującemu nie przysługują żadne roszczenia względem Wystawcy z tytułu utraty,
kradzieży, zniszczenia Karty podarunkowej czy upływu jej terminu ważności.
g. Wszystkie Karty podarunkowe są ewidencjonowane przez Wystawcę i posiadają unikalny
numer.
6. Kupującemu nie przysługują żadne roszczenia względem Wystawcy z tytułu utraty, kradzieży,
zniszczenia Karty podarunkowej czy upływu jej terminu ważności.

§ 2 SPOSÓB WYKORZYSTANIA VOUCHERA
1. Karta podarunkowa w rozumieniu obowiązujących przepisów nie stanowi elektronicznego
instrumentu płatniczego. Nie jest elektroniczną kartą płatniczą.
2. Karta podarunkowa nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części, a
opłacona wartość Karty podarunkowej nie podlega oprocentowaniu.
3. Poza przypadkami określonymi przepisami prawa, Karta podarunkowa zakupiona w Butiku
HLONDA6 nie podlega zwrotom.
4. Kupujący, w przypadku Karty podarunkowej zakupionej w Sklepie internetowym HLONDA6, będący
konsumentem, ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży Karty podarunkowej bez podawania
jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, jeżeli nie rozpoczął korzystania z
Karty podarunkowej. Odstąpienie od umowy o Kartę podarunkową zawartej za pośrednictwem
Sklepu Internetowego HLONDA6 oraz jej zwrot podlegają zasadom odstąpienia i zwrotu wynikającym

z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z ustawy z dnia ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r.
o prawach konsumenta oraz regulaminu Sklepu Internetowego HLONDA6.
5. Wystawca nie wydaje duplikatów Karty podarunkowej.
6. Karta podarunkowa musi być zrealizowana jednorazowo, w całości. Wystawca nie dopuszcza
możliwości częściowego wykorzystywania Kart podarunkowych.
7. Użytkownik może skorzystać z Karty podarunkowej natychmiast, od momentu jej aktywacji,
rozumianej jako zakupu Karty podarunkowej albo aktywowania Karty podarunkowej zakupionej za
pośrednictwem Sklepu internetowego HLONDA6 za pomocą kodu aktywacyjnego w dowolnym
czasie, ale nie później niż 6 miesięcy od jej zakupu.
8. Wystawca uwzględni, przy realizacji Karty Podarunkowej rabaty, które przysługują Użytkownikowi
zgodnie z aktualną polityką rabatową Wystawcy, przy czym rabaty przysługujące Użytkownikowi
Karty podarunkowej nie sumują się.
9. Przy realizacji Karty podarunkowej, Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w
gotówce, gdy wartość otrzymywanego Towaru jest niższa niż wartość Karty podarunkowej. Pozostała,
niewykorzystana wartość Karty podarunkowej nie podlega zwrotowi i nie może być przedmiotem
jakichkolwiek roszczeń Użytkownika.
10. W przypadku gdy cena zakupionego przez Użytkownika Towaru jest wyższa niż wartość określona
na Karcie podarunkowej Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny gotówką, kartą
płatniczą/kredytową bądź poprzez płatności elektroniczne udostępnione w Sklepie Internetowym
HLONDA6.
11. Wystawca ma prawo odmówić realizacji zakupu za pomocą Karty podarunkowej w przypadku
upływu terminu ważności Karty podarunkowej.
12. Karta podarunkowa jest kartą na okaziciela i może zostać przekazana drugiej osobie, która od
chwili jej przekazania staje się jej Użytkownikiem.
13. Zwrot towarów zakupionych za pomocą Karty podarunkowej:
a. W przypadku decyzji reklamacyjnej o uznaniu zwrotu Towaru zakupionego za pomocą
Karty podarunkowej, Użytkownik w zamian otrzyma równowartość kwoty zakupu
reklamowanego Towaru w postaci Karty podarunkowej o wartości zwrotu, a w przypadkach,
gdy nie jest to możliwe, w gotówce bądź przelewem na wskazany rachunek bankowy.
b. Dokonując zwrotu Towaru zakupionego w Sklepie internetowym HLONDA6 z użyciem Karty
podarunkowej, Użytkownik otrzyma zwrot równowartości zapłaconej ceny w postaci Karty
podarunkowej o wartości zwrotu, a w przypadkach, gdy nie jest to możliwe, przelewem na
rachunek bankowy. W tym przypadku warunkiem zwrotu ceny Towaru zakupionego z
użyciem Karty podarunkowej jest uprzednie podanie numeru rachunku bankowego, na które
niniejszy zwrot ma zostać dokonany.

§ 3 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Wystawca jest administratorem danych osobowych Użytkowników oraz osób wskazanych przez
Użytkowników.

2. Dane osobowe są przetwarzane przez Wystawcę zgodnie z przepisami prawa oraz wyłącznie w
celach związanych z działalnością Wystawcy w zakresie: wydawania Kart podarunkowych,
wykonywania i obsługi transakcji z wykorzystaniem Kart podarunkowych, prowadzenia komunikacji z
Użytkownikami oraz rozpatrywania reklamacji, a także w zakresie archiwizacji i ewidencji
prowadzonych działań.
3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie:
a. umowy sprzedaży Karty podarunkowej,
b. ochrony interesów Użytkownika Karty podarunkowej,
c. uzasadnionego interesu Wystawcy (np. obrona przed roszczeniami czy w przypadku danych
osób trzecich podawanych przez Użytkowników– wskazanie adresu do doręczeń innej osoby).
4. Podanie Wystawcy danych osobowych jest dobrowolne, przy czym brak podania określonych
danych osobowych może wiązać się z utrudnieniem bądź brakiem możliwości zakupu Karty
podarunkowej za pośrednictwem Sklepu internetowego HLONDA6, jej skutecznym doręczeniem i
dokonaniem aktywacji.
5. Odbiorcami danych osobowych są osoby działające na rzecz Wystawcy, odpowiedzialne za
przetwarzanie i realizację zamówień składanych przez Kupujących i Użytkowników, a także dostawcę
systemu informatycznego niezbędnego do poprawnego funkcjonowania Kart podarunkowych,
obsługę posprzedażową (np. rozstrzyganie reklamacji) oraz podmioty świadczące usługi na rzecz
Wystawcy, a związane z realizacją zamówień (np. firmy pocztowe, czy firmy kurierskie). Odbiorcami
mogą być także podmioty uprawnione do otrzymania danych na mocy obowiązujących przepisów
prawa, w tym właściwe organy wymiaru sprawiedliwości.
6. Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji czynność niezbędnych do
zakupu Kart podarunkowych przez Użytkowników oraz pozostałych czynności wskazanych w
Regulaminie. Po tym okresie, dane mogą być przetwarzane w oparciu o: obowiązki prawne Wystawcy
(np. w zakresie przechowywania dokumentów księgowych), czy prawnie uzasadniony interes (obrona
przed roszczeniami, jakie mogą przysługiwać wobec Wystawcy).
7. Wystawca zapewnia osobom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień
wynikających z przepisów prawa, w tym prawa:
a. dostępu do treści własnych danych osobowych,
b. sprostowania, zmiany, usunięcia lub przenoszenia,
c. do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz
d. do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania na zasadach określonych
właściwymi przepisami.
e. Ponadto, w przypadku dobrowolnego udzielania zgody na przetwarzanie danych każda
osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do cofnięcia udzielonej zgody na
przetwarzanie danych, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na czynności dokonane
przed jej wycofaniem
f. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje również prawo do wniesienia skargi
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Dane osobowe dotyczące Użytkowników oraz innych osób, których dane zgłosił Użytkownik, są
chronione przez Wystawcę przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi
przypadkami ich ujawnienia albo utraty lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz
informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.
9. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych nieuregulowanych w Regulaminie
stosuje się odpowiednie zapisy Polityki Prywatności, której treść dostępna jest na stronie
https://hlonda6.pl/polityka-prywatnosci/.

§ 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej Wystawcy pod adresem
https://hlonda6.pl/regulamin_karta_podarunkowa/.
2. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu, Wystawca poinformuje o tym Użytkowników za
pośrednictwem strony Sklepu Internetowego HLONDA6. Regulamin wchodzi w życie z dniem
wskazanym w jego zmianie, nie krótszym niż 14 dni od dnia jego ogłoszenia przez Wystawcę, z tym
zastrzeżeniem, że zmiany o charakterze technicznym i informacyjnym bądź takie, które nie wpływają
na pogorszenie sytuacji Użytkowników mogą nastąpić w terminie krótszym.
3. W zakresie spraw związanych ze Sklepem internetowym HLONDA6, nieuregulowanych w
niniejszym Regulaminie stosuje się Regulamin Sklepu Internetowego HLONDA6, którego
każdorazowo aktualna treść dostępna jest na stronie internetowej w domenie
https://hlonda6.pl/regulamin/.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem oraz wskazanym wyżej Regulaminem
Sklepu Internetowego HLONDA6 zastosowanie mają odpowiednie przepisu Kodeksu Cywilnego.

