
 

Regulamin Programu dla Kupujących Komory Hiperbaryczne 
 

1. Organizator –   OMNIOXY Spółka Akcyjna, Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, NIP:
 5862347313, REGON: 383955080 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego
 Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział
 Gospodarczy  Krajowego  Rejestru  Sądowego  pod  numerem  KRS  0000800573,  o
 kapitale  zakładowym  115  000.00  PLN,  opłaconym  w  całości  zwana  dalej

„Organizatorem”. 

  dokonają 
zamówienia komory hiperbarycznej Omnioxy. 

4. Kupujący,  którzy  dokonali  zamówienia  w  Okresie  programu  otrzymają  bon 
promocyjny  na  1800  PLN  do  wykorzystania  w  sklepie  internetowym 

5. Organizator po opłaceniu komory hiperbarycznej, przekaże bon promocyjny w ciagu 
7 dni. 

6. Organizator  zastrzega  sobie  możliwość  odwołania  Programu  z powodów od niego 
niezależnych.  

7. Organizator  zastrzega  możliwość  zmiany  warunków  Programu  lub  niniejszego 
Regulaminu  Programu  w  każdym  czasie  z  ważnych  powodów  w  szczególności  w 
przypadku zmiany dostępności wskazanej w Regulaminie nagrody. 

8. Administratorem  danych  osobowych  uczestnika  programu  w  rozumieniu przepisów 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady  (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych 
osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie o ochronie danych) dalej „RODO”, jest 

 OMNIOXY Spółka Akcyjna, Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, NIP: 5862347313,
 REGON:  383955080  wpisana  do  Rejestru  Przedsiębiorców  Krajowego  Rejestru
 Sądowego  przez  Sąd  Rejonowy  Gdańsk  –  Północ  w  Gdańsku,  VIII  Wydział
 Gospodarczy  Krajowego  Rejestru  Sądowego  pod  numerem  KRS  0000800573,  o

.  kapitale zakładowym 115 000.00 PLN, opłaconym w całości
9. Administratorem  danych  osobowych  uczestnika  programu  jest   OMNIOXY  Spółka

.  Akcyjna, Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia
10. Dane osobowe mogą być przetwarzane  (na podstawie art.  6 ust.  1  lit.  a RODO) w 

celu:  przekazywania  informacji  handlowych  przez   OMNIOXY  Spółka  Akcyjna,  Al.
,  w  formie  elektronicznej  lub  telefonicznej  (w Zwycięstwa  96/98,  81-451  Gdynia

zależności  od  wyboru).  Dane  osobowe  mogą  być  ujawnione  pracownikom  lub 
współpracownikom  Spółki,  jak  też  podmiotom  udzielającym  wsparcia  Spółce  na 
zasadzie  zleconych  usług  i  zgodnie  z  zawartymi  umowami  powierzenia,  bądź 
organom  państwowym  uprawnionym  do  ich  pozyskania  na  podstawie  przepisów 
prawa.  Każda  osoba  posiada  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych  i  ich 
sprostowania,  usunięcia,  ograniczenia  przetwarzania,  prawo  do  przenoszenia 
danych,  prawo  do  wniesienia  sprzeciwu  wobec  przetwarzania  oraz  prawo  do 
cofnięcia  zgody  w  dowolnym  momencie  bez  wpływu  na  zgodność  z  prawem 

 

2. Adresatami  Programu  są  osoby,  które  dokonały  zamówienia  komory  pomiędzy  1 

3. Programem  mogą  być  objęci  Kupujący,  którzy w okresie od dnia 1 lipca 2022 do 

https://olimpiasport.pl/ na cały asortyment. 

lipca 2022 a 31 lipca 2022 zwane dalej „Kupującym”.

dnia 31 lipca 2022 roku zwanym dalej „Okresem Programu”

https://olimpiasport.pl/


 

przetwarzania,  jak też prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych,  gdy  uzna,  iż przetwarzanie  jego danych osobowych narusza przepisy 
RODO.  Podanie  danych  jest  dobrowolne.  Dane  osobowe  będą  przetwarzane  do 
czasu odwołania zgody na poszczególny cel przetwarzania.  

11. Wszelkie reklamacje dotyczące Programu powinny być zgłoszone w formie pisemnej 
 

12. Organizator  zobowiązany  jest  rozpatrzyć  reklamację  w  terminie  14  dni  od  daty 
otrzymania reklamacji.  

13. Reklamacja sprzeczna z niniejszym regulaminem podlega odrzuceniu.  
14. Wszelkie  spory  powstałe  na  tle  Programu  będą  rozpatrywane  przez  Sąd 

Powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.  
15. Program nie dotyczy pracowników OMNIOXY S.A. 

 

 

wraz z uzasadnieniem w terminie do dnia 31.07.2022 roku.




