
Numer Uczestnika Klubu ZCL100  
przystępującego do Programu (numer telefonu)*

Nazwisko *

Imię *

E-mail *

*  Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką jest wymagane zgodnie z punktem 5, na odwrocie strony.

Informacje dotyczące przetwarzania przez Organizatora danych osobowych ujawnionych powyżej przez Uczestnika 
znajdują się w Informacji Administratora danych zamieszczonej na odwrocie niniejszej deklaracji.

NINIEJSZYM PRZYSTĘPUJĘ DO PROGRAMU I AKCEPTUJĘ JEGO WARUNKI ORAZ PONIŻSZE OŚWIADCZENIA:
1.  Wyrażam zgodę na prowadzenie przez Zepter International Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Zepter) wobec mnie marketingu bezpośredniego produktów i usług Zepter za 

pomocą automatycznych systemów wywołujących (np. e-mail, SMS wysyłane bez bezpośredniego udziału człowieka) oraz na wykorzystanie w tym celu używanych przeze mnie teleko-
munikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon, komputer). 

2.  Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Zepter International Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Zepter) informacji handlowej dotyczącej Zepter na adres poczty elektronicznej 
podany w niniejszej deklaracji lub w trakcie trwania umowy uczestnictwa.

WYPEŁNIA POLECAJĄCY

Data, czytelny podpis Uczestnika Klubu ZCL100:

Numer Identyfikacyjny Uczestnika polecającego do Programu /  
Numer Przedstawiciela Handlowego Organizatora

Imię i nazwisko Uczestnika polecającego do Programu /  
Imię i nazwisko Przedstawiciela Handlowego Organizatora

Deklaracja przystąpienia do Zepter Club Live 100

Deklaracja przystąpienia do Zepter Club Live 100

REKOMENDUJ, POLECAJ, ZARABIAJ! Więcej  informacji »

Twoje KORZYŚCI
1.   PREMIA REKOMENDACYJNA DO 10%, którą 

otrzymasz za pierwszy zakup klienta, którego 
rekomendujesz do Klubu. Jak to działa? (Patrz niżej)

2.   Minimum 2 BEZPŁATNE ZABIEGI badania 
skóry w ciągu roku.

3.   Minimum 3 różne BEZPŁATNE ZABIEGI 
terapią światłem Bioptron, w tym zabiegi 
pielęgnacyjne i przeciwstarzeniowe dla 
skóry (fotoodmładzanie, fotoregeneracja) 
oraz terapia bólu. 

4.   Tematyczne WARSZTATY KULINARNE.

5.   KONFERENCJE z udziałem lekarzy  
i ekspertów w dziedzinie zdrowia i urody.

6.   Możliwość testowania produktów 
Zepter.

7.   WEBINARIA I SZKOLENIA tematyczne 
z zakresu zdrowego stylu życia.

8.   Newsletter – przepisy, porady, wiedza  
o zdrowiu.

9.   UPRZYWILEJOWANE CENY dla klubowiczów  
i korzystanie z wyjątkowych cen klubowych.

10. Bezpłatne członkostwo, bez zobowiązań!

     KLUB  
  Zdrowia i Urody 



KLUB ZDROWIA I URODY ZEPTER - PREMIA ZA REKOMENDACJĘ

1.  Zepter Club LIVE 100 to program rabatowo - lojalnościowy (dalej: Pro-
gram lub Zepter Club Live 100) organizowany przez Zepter International 
Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Organizator), zgodnie 
z regulaminem dostępnym u Przedstawicieli Handlowych, w biurach 
Organizatora na terenie całego kraju oraz w Sklepie prowadzonym pod 
adresem: http://shop.zepter.com.pl i na stronie internetowej Organiza-
tora: www.zepter.pl (dalej: Regulamin), oferujący przywileje dla Uczest-
ników Programu posiadających co najmniej numer telefonu oraz adres 
e-mail.

2.  Status Uczestnika Zepter Club LIVE 100 uzyskuje się poprzez złożenie 
- na zasadach określonych w Regulaminie - Deklaracji przystąpienia do 
Programu.

3.  Uczestnik Zepter Club LIVE 100 ma prawo do zakupu wyrobów Organizato-
ra oferowanych w ramach Zepter Club LIVE 100 w Cenie Klubowej tylko na 
użytek własny oraz do premii pieniężnej o określonej wartości i Terminie 
ważności (dalej: Premia), na zasadach określonych w Regulaminie.

4.  Uczestnik przystępując do Programu potwierdza, że zapoznał się z obo-
wiązującym Regulaminem, który został mu przekazany przez Przedstawi-
ciela Handlowego lub Organizatora przed złożeniem niniejszej Deklaracji 
oraz oświadcza, że akceptuje postanowienia Regulaminu, a w przypadku 
przystąpienia do Programu w okresie pomiędzy publikacją nowego re-
gulaminu a jego wejściem w życie, Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się 
i akceptuje również warunki regulaminu oczekującego na wejście w życie.  

5.  Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, jednak-
że podanie danych osobowych oznaczonych „*” jest warunkiem zawar-
cia i wykonania umowy uczestnictwa, a ich niepodanie skutkuje brakiem 
możliwości zawarcia i wykonania umowy uczestnictwa. Jednocześnie 
Uczestnik przyjmuje do akceptującej wiadomości, iż wykonywanie 
umowy uczestnictwa związane jest z wykorzystywaniem środków po-
rozumiewania się na odległość w celach Programu, a tym samym jego 
numer telefonu i adres e-mail, będą wykorzystywane w celu przesyłania 
informacji dotyczących lub związanych z Programem, w tym za pomocą 
używanych przez niego telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. 
telefonu i komputera) oraz automatycznych systemów wywołujących 
(np. sms, e-mail wysyłane bez bezpośredniego udziału człowieka). 

Informacje Administratora danych na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporzą-
dzenia 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 (dalej: Rozporządzenie):
1)  Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Organizator 

(dane kontaktowe: Zepter International Poland sp. z o.o., ul. Do-
maniewska 37, 02-672 Warszawa, e-mail: zepter@zepter.com.pl,  
tel. (22) 565 84 84, (22) 565 80 00).

2)  Organizator posiada inspektora ochrony danych, z którym Uczestnik 
może skontaktować się pod adresem e-mail: iod@zepter.com.pl lub 
pod adresem: Inspektor Ochrony Danych Zepter International Poland sp.  
z o.o., ul. Domaniewska 37, 02-672 Warszawa.  

3) Dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą na podstawie oraz w celu:
 a)  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia w celu zawarcia i wy-

konania umowy uczestnictwa w Programie,
 b)  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia w celu wypełnienia 

obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze, np. przekaza-
nia Osobie poleconej do ZCL 100 lub Osobie poleconej do BCL 100 
informacji o źródle pozyskania jej danych osobowych, rozliczenia 
należności podatkowych, udzielania odpowiedzi na reklamacje  
w terminach przewidzianych przepisami prawa,

 c)  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia w prawnie uzasadnio-
nym interesie realizowanym przez Organizatora, tj. (i) w celu mar-
ketingu bezpośredniego produktów i usług Organizatora, (ii) w celu 
ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń oraz (iii) w celu tworzenia 
zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne Organizatora; 
oraz – w przypadku wyrażenia przez Uczestnika odrębnych zgód – 
na podstawie oraz w celu:

 d)  na podstawie art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo te-
lekomunikacyjne (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1907), (dalej: Prawo teleko-
munikacyjne) w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług 
Organizatora prowadzonego za pomocą telekomunikacyjnych urzą-
dzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących,

 e)  na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu 
usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2017, poz. 1219), (dalej: Ustawa) 
w celu przesyłania informacji handlowej dotyczącej Organizatora 
drogą elektroniczną.

4)  Przewidywani odbiorcy danych osobowych Uczestnika: podmioty, przy 
pomocy których Organizator zawiera umowę uczestnictwa (przedsta-
wiciele handlowi Organizatora), podmioty przy pomocy których Orga-
nizator realizuje umowę uczestnictwa (np. przedstawiciele handlowi 
Organizatora, bank, operator telekomunikacyjny), Osoby polecone do 
ZCL lub Osoby polecone do BCL 100, podmioty, przy pomocy których 
Organizator świadczy usługi elektroniczne w Sklepie (np. dostawcy sług 
IT), podmioty, przy pomocy których Organizator realizuje działalność 
marketingową dotyczącą produktów i usług Organizatora (np. przed-
stawiciele handlowi Organizatora, operator telekomunikacyjny, agencje 
reklamowe) oraz podmioty, którym Organizator zleca świadczenie usług 
doradczych, audytowych, podatkowych, pomocy prawnej, podmioty 
prowadzące działalność płatniczą (np. bank).

5)  Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez okres uzależ-
niony od celu, w którym zostały zebrane oraz podstawy prawnej prze-
twarzania, tj.:

 a)  zawarcie i wykonanie umowy uczestnictwa – do momentu zakończe-
nia obowiązywania umowy uczestnictwa, nie dłużej jednak niż do 
momentu wykonania umowy uczestnictwa,

 b)  wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze – do 
momentu wypełnienia przez Organizatora tych obowiązków praw-
nych,

 c)  realizacja prawnie uzasadnionego interesu Organizatora: (i) mar-
keting bezpośredni produktów i usług Organizatora – do momentu 
wniesienia przez Uczestnika sprzeciwu, (ii) ustalenie, obrona i do-
chodzenie roszczeń – do momentu przedawnienia roszczeń albo 
do momentu uwzględnienia przez Organizatora uzasadnionego 
sprzeciwu, (iii) tworzenie zestawień, analiz i statystyk na potrzeby 
wewnętrzne Organizatora – do momentu uwzględnienia przez Orga-
nizatora uzasadnionego sprzeciwu,

 d)  odrębnie wyrażone przez Uczestnika zgody na: marketing bezpo-
średni produktów i usług Organizatora prowadzony za pomocą tele-
komunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów 
wywołujących lub przesyłanie informacji handlowej dotyczącej 
Organizatora drogą elektroniczną – do momentu cofnięcia przez 
Uczestnika zgody.

6)  Uczestnik posiada prawo dostępu do danych przekazanych Organiza-
torowi treści swoich Danych Osobowych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia 
danych.

7)  Uczestnik posiada ponadto prawo do wniesienia – w dowolnym mo-
mencie – sprzeciwu uzasadnionego szczególną sytuacją Uczestnika 
wobec przetwarzania jego danych osobowych w celu realizacji prawnie 
uzasadnionego interesu Organizatora, a w przypadku, gdy w ramach 
prawnie uzasadnionego interesu Organizator przetwarza dane osobowe 
Uczestnika w celu marketingu bezpośredniego – prawo do wniesienia 
sprzeciwu. W przypadku uwzględnienia przez Organizatora uzasadnio-
nego sprzeciwu albo wniesienia sprzeciwu dane osobowe Uczestnika 
nie będą dalej przetwarzane.     

8)  W przypadku, gdy dane osobowe Uczestnika przetwarzane są na podsta-
wie art. 172 ust. 1 Prawa telekomunikacyjnego lub art. 10 ust. 2 Ustawy, 
Uczestnik posiada również prawo do cofnięcia w dowolnym momen-
cie zgody wyrażonej na przetwarzanie jego danych osobowych na ww. 
podstawach, co będzie skutkowało zaprzestaniem ich przetwarzania 
przez Organizatora, przy czym cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu 
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej cofnięciem..

9)  W celu skorzystania z przysługujących Uczestnikowi praw, o których 
mowa w niniejszej informacji należy skontaktować się z Organizatorem 
lub Inspektorem Ochrony Danych korzystając ze wskazanych powyżej 
danych.

10)  Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych lub innego powołanego w jego miejsce organu, 
gdy uzna, iż przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza 
przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy Rozporządze-
nia. 

11)  Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, jednak-
że podanie danych osobowych oznaczonych „*” jest warunkiem zawarcia 
i wykonania umowy uczestnictwa w Programie, a ich niepodanie skut-
kuje brakiem możliwości zawarcia i wykonania umowy uczestnictwa.

Organizator jako podmiot zobowiązany do przetwarzania danych osobo-
wych w sposób bezpieczny i zgodny z obowiązującymi przepisami dodat-
kowo informuje, iż posiada Politykę prywatności, z którą można zapoznać 
się na stronie internetowej www.zepter.pl oraz na stronie Sklepu.

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO ZEPTER CLUB LIVE 100

INFORMACJE  ADMINISTRATORA DANYCH

Zepter International Poland Spółka z o.o., ul. Domaniewska 37, 02-672 Warszawa  
Tel. (0-22) 565 80 00, fax. (0-22) 565 81 00, 

www.zepter.pl
 

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,  XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
Wysokość kapitału zakładowego 224.500 PLN, NIP 526-020-01-87, KRS 0000107635, 

Zepter International Poland Spółka z o.o., ul. Domaniewska 37, 02-672 Warszawa  
Tel. (22) 565 80 00, fax. (22) 565 81 00,  www.zepter.pl, Infolinia: (22) 230 99 40 

JAK DZIAŁA PREMIA 10% ZA REKOMENDACJĘ?

1)  Na podstawie art. 21 ust.1 pkt 68 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 Ordynacja podatkowa (Dz. u. z 2017, poz. 201 z pózn. zm.) Informacje dotyczące przetwarzania przez Organizatora danych osobowych ujawnionych powyżej 
przez Uczestnika znajdują się w Informacji Administratora danych zamieszczonej na odwrocie niniejszej deklaracji.
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Masz prawo do premii rekomendacyjnej z pierwszego zakupu osobiście poleconego nowego Członka Klubu ZCL100 do 10% wartości netto zakupu. Przykład: Jeżeli polecona do Klubu ZCL100 osoba kupuje oczysz-
czacz powietrza Therapy Air iOn w cenie 3650 zł, to masz prawo do otrzymania premii rekomendacyjnej do 297 zł. Dodatkowo, premie pieniężne wypłacane Klubowiczom (osobom fizycznym nie prowadzącym 
działalność gospodarczą) związane ze sprzedażą premiową, są zwolnione z podatku dochodowego do kwoty jednorazowej wypłaty w wysokości 760 zł. Po przekroczeniu tej kwoty premia podlega opodatkowaniu 
stawką 10%1)).

mailto:zepter@zepter.com.pl
mailto:iod@zepter.com.pl

