REGULAMIN PROGRAMU CONSILIO
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Organizatorem Programu Consilio jest Consilio Bożena Jakubowska z siedzibą: Jaroszowice 87, 34-100
Wadowice, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej
Polskiej, NIP 5510013145, Regon 070878350, zwana dalej Consilio.
1.2. Program Consilio organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
1.3. Program Consilio prowadzony jest od dnia 1 marca 2012 roku.
1.4. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę działania Programu Consilio, w szczególności prawa i obowiązki
Uczestnika oraz korzyści wynikające z uczestnictwa w nim oraz obowiązki Consilio.
1.5. Treść Regulaminu Programu Consilio, zwanego dalej Regulaminem, jest udostępniana w siedzibie
Consilio oraz na stronie internetowej: www.e-consilio.pl
2. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA
2.1. Jako Uczestnik do Programu Consilio może przystąpić jedynie osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok
życia, posiada pełną zdolność do czynności prawnych i adres dla doręczeń na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.
2.2. Warunkiem przystąpienia do Programu Consilio jest prawidłowe wypełnienie Deklaracji Przystąpienia
Do Programu Consilio i złożenie jej w siedzibie Consilio lub przekazanie osobie reprezentującej Consilio.
2.3. Uczestnik w przypadku jakichkolwiek zmian w danych podanych w Deklaracji Przystąpienia Do
Programu Consilio powinien niezwłocznie powiadomić o tym Consilio poprzez wypełnienie Deklaracji
Zmiany Danych i złożenie jej w siedzibie Consilio lub przekazanie osobie reprezentującej Consilio.
2.4. Consilio nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych.
2.5. Uczestnik przystępując do Programu Consilio wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich
danych osobowych zawartych w Deklaracji Przystąpienia Do Programu/ Zmiany Danych/ Prośby O
Nową Kartę dla celów realizacji Programu Consilio oraz udostępnianie ich podmiotom współpracującym
dla celów promocyjnych i marketingowych.
2.6. Administratorem danych osobowych podanych przez Uczestnika w Deklaracji Przystąpienia Do
Programu/ Zmiany Danych/ Prośby O Nowa Kartę jest Consilio.
2.7. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania.
2.8. Podanie przez Uczestnika swoich danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla wzięcia udziału
w Programie Consilio.
2.9. Uczestnik przysługuje prawo do odmowy wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowej oraz
korespondencji za pomocą środków porozumiewania się na odległość drogą elektroniczną.
3. KARTA
3.1. Uczestnik akceptując warunki niniejszego Regulaminu i przystępując do Programu Consilio, otrzymuje
do korzystania kartę oznaczoną numerem seryjnym.
3.2. Karta nie jest kartą płatniczą i może być wykorzystywana jedynie do uzyskiwania korzyści w rozumieniu
niniejszego Regulaminu.
3.3. Karta jest ważna od dnia wydania po podpisaniu przez Uczestnika i jest ważna bezterminowo, nie dłużej
jednak niż do końca trwania Programu Consilio.
3.4. Uczestnik w przypadku utraty karty może złożyć Deklarację Prośby O Nową Kartę w siedzibie Consilio
lub przekazać osobie reprezentującej Consilio.
4. UPRAWNIENIA
4.1. Uczestnikowi przysługuje prawo do uzyskania rabatu w wysokości 5 % (pięć procent) wartości usług w
zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, świadczonych przez Consilio.
4.2. Uczestnik w celu uzyskania rabatu jest zobowiązany do okazania ważnej karty przed zawarciem umowy.
5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
5.1. Consilio w każdym czasie może umieścić zmiany w treści Regulaminu podczas trwania Programu
Consilio, które będą obowiązywać od dnia ich ogłoszenia w siedzibie Consilio oraz na stronie
internetowej: www.e-consilio.pl, ale nie będą miały wpływu na uprawnienia nabyte przez Uczestnika
przed ich ogłoszeniem.
5.2. Uczestnik w każdym czasie może zrezygnować z udziału w Programie Consilio poprzez pisemne
oświadczenie złożone w siedzibie Consilio lub przekazane osobie reprezentującej Consilio.
5.3. Consilio w każdym czasie może zakończyć Program Consilio po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia takiej
informacji w siedzibie Consilio oraz na stronie internetowej: www.e-consilio.pl
5.4. Uczestnik nie może przenieść na inną osobę uprawnień wynikających z uczestnictwa w Programie
Consilio.

