
 

   

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KARTY SUNLOOX/LOOX PLATINUM 

Niniejszy regulamin określa zasady organizacji i prowadzenia przez salony sieci SUNLOOX i 

LOOX GALERIA OPTYKI akcji promocyjnej „Karty lojalnościowej SUNLOOX/LOOX PLATINUM”. 

 

1. Organizatorem akcji i wystawcą Karty SUNLOOX/LOOX PLATINUM jest Firma 

Handlowa „JAWRO” Jacek Wroniecki z siedzibą w Ostrzeszowie 63-500, przy ulicy 

Grunwaldzkiej 21. 

2. Karta SUNLOOX/LOOX PLATINUM upoważnia do rabatu w wysokości 20% (słownie: 

dwadzieścia) na wszystkie produkty i usługi oferowane w salonach SUNLOOX oraz 

LOOX GALERIA OPTYKI, których aktualny wykaz znajduje się na stronach: 

www.sunloox.com oraz www.galeria-loox.pl.  

3. Kartę SUNLOOX/LOOX PLATINUM otrzymuje każdy Klient, który w salonach 

SUNLOOX zrobił zakupy na łączną kwotę 30.000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy 

0/100) lub więcej. 

4. Rabat przysługujący z tytułu posiadania Karty jest udzielany na transakcje powyżej 

pułapu, który jest wymagany do uzyskania Karty SUNLOOX/LOOX PLATINUM.  

5. Użytkownikowi Karty SUNLOOX/LOOX PLATINUM przysługuje darmowy serwis 

okularów w zakresie drobnych napraw, takich jak: wymiana nosków, 

dokręcenie/wymiana śrubek, czyszczenie ultradźwiękowe, doginanie zauszników 

itp. 

6. Posiadacz Karty SUNLOOX/LOOX PLATINUM ma prawo wskazać znajomą osobę, 

którą przyprowadził do salonu SUNLOOX lub LOOX GALERIA OPTYKI. Osoba ta, na 

życzenie Użytkownika Karty SUNLOOX/LOOX PLATINUM otrzymuje Kartę 

SUNLOOX/LOOX GOLD wraz z przysługującymi jej przywilejami, bez konieczności 

przekraczania pułapu zakupowego. 

7. Użytkownikowi Karty SUNLOOX/LOOX PLATINUM przysługuje bezpłatne badanie 

wzroku we wszystkich salonach sieci SUNLOOX oraz LOOX GALERIA OPTYKI. 

8. Uprawnienia wynikające z posiadania Karty SUNLOOX/LOOX PLATINUM 

przysługują od momentu otrzymania Karty. 

9. Karta SUNLOOX/LOOX PLATINUM podlega numeracji. 

http://www.sunloox.com/
http://www.galeria-loox.pl/


 

   

10. Rabat związany z posiadaniem Karty SUNLOOX/LOOX PLATINUM przysługuje 

wyłącznie jej Użytkownikowi, za jej okazaniem. 

11. Rabaty z tytułu posiadania Karty nie obejmują produktów i usług objętych inną 

formą promocji. 

12. Każda Karta SUNLOOX/LOOX PLATINUM jest indywidualnie przypisana jednemu 

Użytkownikowi. Użytkownik nie może jej użyczać, albo oddawać do używania w 

jakichkolwiek inny sposób osobie trzeciej. Prawa wynikające z Karty mają charakter 

niezbywalny i nieprzenoszalny. 

13. Karta SUNLOOX/LOOX PLATINUM nie jest kartą kredytową, płatniczą ani 

bankomatową. 

14. Firma JAWRO zastrzega sobie prawo do unieważnienia Karty SUNLOOX/LOOX 

PLATINUM bez podania przyczyn i bez prawa do ubiegania się o odszkodowanie 

przez Użytkownika, w szczególności w przypadku, gdy jest ona wykorzystywana w 

sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu. 

15. Okres ważności Karty SUNLOOX/LOOX PLATINUM – Karta jest ważna przez 2 lata 

od ostatniej transakcji, która została zarejestrowana przy użyciu wspomnianej 

Karty. Po upływie tego czasu Firma JAWRO zastrzega sobie prawo do jej 

anulowania. 

16. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest na stronach internetowych: 

www.sunloox.com, www.galeria-loox.pl oraz w salonach SUNLOOX i LOOX 

GALERIA OPTYKI. 

17. Akceptując Kartę SUNLOOX/LOOX PLATINUM jej użytkownik jednocześnie wyraża 

zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych przez 

F.H. JAWRO, z siedzibą w Ostrzeszowie (63-500), ul. Grunwaldzka 21. Ponadto 

przyjmuje do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że każdemu 

użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich 

poprawiania. 

18. Regulamin niniejszy będzie uznany za zaakceptowany przez Użytkownika Karty 

SUNLOOX/LOOX PLATINUM z chwilą pierwszego użycia Karty SUNLOOX/LOOX 

PLATINUM. 

http://www.sunloox.com/
http://www.galeria-loox.pl/


 

   

19. Adres do korespondencji: F.H. JAWRO z siedzibą w Ostrzeszowie 63-500, ul. 

Grunwaldzka 21, adres mailowy: biuro@jawro.com 

20. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w czasie 

trwania akcji. Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie wymagają zachowania 

formy pisemnej, pod rygorem nieważności i będą obowiązywały po upływie 7 dni 

od dnia ich ogłoszenia na stronach: www.sunloox.com lub www.galeria-loox.pl  

21. W przypadku wątpliwości co do postanowień regulaminu, Klient ma prawo zwrócić 

się do Organizatora z prośbą o dokonanie wyjaśnień. 

22. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą miały 

przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

OSTATNIE ZMIANY WPROWADZONO DNIA: 23.09.2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sunloox.com/
http://www.galeria-loox.pl/


 

   

Wyrażam zgodę na:  

(zaznaczyć odpowiednie pola) 

 

przetwarzanie moich danych osobowych przez Firmę Handlową „JAWRO” Jacek Wroniecki dla 
potrzeb marketingowych. 

 
na otrzymywanie od Firmy Handlowej „Jawro” Jacek Wroniecki za pośrednictwem środków 

komunikacji elektronicznej informacji handlowych w rozumieniu art. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 18 lipca 

2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204, z późn. zmianami). 

Do korespondencji powyżej wskazuję m.in. następujący adres e-mail: 

................................................................. 

otrzymywanie od Firmy Handlowej „Jawro” Jacek Wroniecki, drogą wiadomości smsowych 

informacji handlowych w rozumieniu art. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług 

drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204, z późn. zmianami). Do korespondencji 

powyżej wskazuję należący do mnie następujący numer telefonu komórkowego:  

................................................................. 

• Administratorem Państwa danych osobowych jest Firma Handlowa JAWRO Jacek Wroniecki z siedzibą w 

Ostrzeszowie  przy ul. Grunwaldzkiej 21, będąca właścicielem marek LOOX GALERIA OPTYKI i SUNLOOX, która 

przetwarza je w celu realizacji postanowień związanych z wykorzystaniem Karty lojalnościowej LOOX/SUNLOOX. . 

• Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania realizacji postanowień związanych z wykorzystaniem 

Karty lojalnościowej LOOX/SUNLOOX.  

• Dane kontaktowe Administratora: bok@jawro.com lub listownie na adres siedziby wskazany powyżej. 

• Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) – tj. w celu wykonania umownych i 

ustawowych  obowiązków Administratora oraz z uwagi na uzasadnione interesy Administratora (np. dochodzenie 

ew. roszczeń, analizy statystyczne), ew. na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h) RODO (tj. w celu diagnozy medycznej – w 

przypadku danych dotyczących parametrów wzroku). 

• Dane osobowe mogą zostać powierzone do przetwarzania Partnerowi (Franczyzobiorcy) w zakresie niezbędnym 

dla prawidłowej realizacji postanowień związanych z wykorzystaniem Karty lojalnościowej LOOX/SUNLOOX lub obsługi 

systemu informatycznego Administratora. 

• Państwa dane będą przechowywane przez okres ważności Karty lojalnościowej LOOX/SUNLOOX oraz po jej 

zakończeniu przez okres umożliwiający       dochodzenie roszczeń, o ile co innego nie wynika z przepisów 

powszechnie obowiązujących. 

• Szczegółowe informacje dotyczące zasad ochrony danych osobowych w kontekście RODO mogą Państwo 

znaleźć w Polityce prywatności, dostępnej na stronach internetowych galeria-loox.pl; sunloox.com/salony, w 

odpowiedniej zakładce     lub w naszych salonach. 

• Przysługuje Państwu prawo każdorazowo dostępu do swoich danych i ich sprostowania; a także ich usunięcia,  

ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych, wniesienia sprzeciwu (w przypadkach określonych w art. 17-21 

RODO)  oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 
IMIĘ:…………………………………………………………. 
 
NAZWISKO: ……………………………………………… 
 
 
……………………………………………………………………………. 
czytelny podpis, data 

mailto:bok@jawro.com

