
Regulamin programu „VicaClub”, realizowanego przez Vica Sp. z o.o. 
 
 

§ 1  Definicje 
Przez użyte w niniejszym regulaminie określenia należy rozumieć: 

 
a) Program – program „VicaClub”, którego organizatorem jest Vica Sp. z 

o.o. z siedzibą w Pępowie, przy ul. Bojanowskiego 1 (zwana dalej zamiennie Vica), 

realizowany w sklepach prowadzonych pod marką Vica, których wykaz stanowi Załącznik 

nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

b) Karta   –   karta   V i c a C l u b wydana   uczestnikowi   w   związku   z   przystąpieniem 

do Programu, 

c) Konto VicaClub – indywidualny rachunek klienta Programu, na którym  

gromadzi środki. 

d) Rabat  -  środki  gromadzone  na  koncie  V i c a C l u b   na  poczet  przyszłego  zakupu 

produktów zgodnie z zasadami Regulaminu 

e) Regulamin – niniejszy regulamin Programu 

 

§. 2 Postanowienia ogólne 
 

1. Regulamin  określa  zasady  przyznawania  Rabatów  oraz  otwierania i prowadzenia  Konta 

VicaClub we wszystkich sklepach, prowadzonych pod marką Vica. 

2. Wysokość środków zgromadzonych na koncie V i c a C l u b będzie równa wysokości 

Rabatu, uzyskanego w ramach Programu przy zakupie produktów wybranych przez Vica, 

we wszystkich sklepach w ramach Programu. 

3. VicaClub jest organizowany i funkcjonuje wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

4. Udział w VicaClub oraz podanie danych są bezpłatne i dobrowolne, jednakże podanie danych jest 

konieczne do uczestnictwa w VicaClub. 

5. Uczestnik przystąpić do VicaClub może w dowolnym momencie jego trwania. 

 

§ 3. Otwarcie Konta VicaClub 
Wydanie Karty oraz sposób fukcjonowania 

 

1. Uczestnikiem Programu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność 

do czynności prawnych. Składanie oświadczeń woli o przystąpieniu do Programu oraz 

wydawanie dyspozycji w związku z uczestnictwem w Programie odbywa się zgodnie z 

przepisami Kodeksu Cywilnego. 

2. Warunkiem przystąpienia do VicaClub poza wymogami określonymi w ust. 1 są kompletne i 

zgodne ze stanem faktycznym wypełnienie Formularza oraz zaakceptowanie Regulaminu, co 

Uczestnik poświadcza poprzez złożenie podpisu. W celu skorzystania z Rabatu i zgromadzenia 

środków na Koncie V i c a C l u b , Uczestnik Programu powinien okazać Kartę pracownikowi  

kasy na początku transakcji. Przed zakończeniem  transakcji,  Uczestnik  Programu powinien  

poinformować  pracownika  kasy o zamiarze skorzystania z części lub całości  środków, 

zgromadzonych na Koncie VicaClub w celu zapłaty całości lub części ceny za zakupione towary. 

3. Identyfikacja Uczestnika Programu następuje w chwili zeskanowania kodu umieszczonego na 

Karcie w momencie dokonywania zakupów  przy kasie. Po zeskanowaniu kodu umieszczonego 

na Karcie, na Koncie VicaClub Uczestnika Programu zostaje zarejestrowana wartość Rabatu. 

Wysokość wszystkich zgromadzonych środków na Koncie VicaClub będzie wykazana na 

paragonie. 



4. Uczestnik Programu może gromadzić i wykorzystywać środki zgromadzone na koncie 

VicaClub, poprzez dokonywanie zakupów w sklepach pod marką Vica wymienionych w 

załączniku do regulaminu. 

5. Wykorzystanie zgromadzonych na  Koncie  VicaClub  środków  jest możliwe  począwszy 

od następnego dnia po dniu uzyskania Rabatu. Należy przez to rozumieć, że możliwe jest 

skorzystanie wyłącznie z już zgromadzanych na Koncie VicaClub środków. 

6. Uczestnik Programu może korzystać ze zgromadzonych środków wówczas, gdy posiada na 

Koncie VicaClub min. 10 punktów. 

7. W przypadku, gdy Uczestnik Programu chce wykorzystać całość środków zgromadzonych na 

koncie VicaClub, a wartość zakupionych produktów jest wyższa niż wysokość środków 

zgromadzonych na koncie V i c a C l u b , Uczestnik Programu dokonuje dopłaty brakującej 

kwoty za pomocą innych środków płatniczych. 

8. Punkty zgromadzone na Koncie VicaClub mogą pokryć maksymalnie 90% wartości paragonu. 

9. Informacje o wysokości środków zgromadzonych na Koncie VicaClub będą udostępniane: 

a) na paragonie kasowym po zakończeniu wydruku; 

b) W szczególnych przypadkach informacje dotyczące stanu Konta VicaClub zawarte na 

paragonie mogą różnić się od rzeczywistych danych. Różnice mogą wynikać z 

okresowych opóźnień w transmisji danych pomiędzy sklepami V i c a . W takich 

sytuacjach, na wniosek Uczestnika, V i c a Sp. z o.o. zwróci się do administratora systemu 

o weryfikację danych i ich aktualizację. 

10. Środki zgromadzone na Koncie VicaClub nie są oprocentowane. 

11. Uczestnik Programu nie może dysponować zgromadzonymi środkami w sposób odmienny niż 

przewidują to postanowienia Regulaminu. W szczególności  Uczestnik Programu nie może 

dokonywać przelewu przysługujących mu z tytułu posiadania Konta VicaClub wierzytelności 

na osobę trzecią, jak również ustanawiać na Koncie VicaClub zabezpieczenia, wypłacać z niego 

środków oraz wydawać dyspozycji, nieprzewidzianych w Regulaminie. 

12. Zgromadzone na Koncie VicaClub środki nie podlegają wymianie na gotówkę. 

13. Okresem rozliczeniowym Konta VicaClub  jest okres 1 roku od dnia zgromadzenia punktów 

na Koncie VicaClub. Środki, niewykorzystane przez uczestnika programu we wskazanym 

powyżej okresie rozliczeniowym, są anulowane. 

 
§ 4. Postępowanie w razie utraty karty oraz zwrotu produktów 
 

1. W zakresie korzystania z Programu opisanego niniejszym Regulaminem karta jest uznana 

za kartę na okaziciela. Vica nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez uczestnika 

Programu w związku z dokonaniem transakcji przez osoby nieupoważnione, które weszły w 

posiadanie karty. 

2. Uczestnik Programu zobowiązany jest do niezwłocznego  poinformowania o utracie karty, 

telefonicznie lub osobiście, pracowników Drogerii Vica, w dowolnej placówce. Możliwe jest 

również powiadomienie listem poleconym wysłanym na adres siedziby organizatora. 

Zablokowanie Konta VicaClub jest dokonywane przez pracownika Centrali Vica Sp. z o.o. 

niezwłocznie po otrzymaniu od uczestnika Programu informacji o fakcie utracie Karty i 

dyspozycji zablokowania Konta VicaClub. Organizator jednakże zastrzega, że z przyczyn technicznych 

zablokowanie Karty może nastąpić dopiero w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu otrzymania 

informacji o utracie karty. 

3. Po złożeniu pisemnego wniosku o wydanie nowej Karty, Uczestnik Programu jest uprawniony 

do otrzymania nowej Karty wraz z saldem posiadanym na koncie utraconej karty w Drogerii Vica, 

w której została wydana utracona Karta, z zastrzeżeniem ust. 1. Przeniesienie salda nastąpi 

wyłącznie pod warunkiem prawidłowej weryfikacji danych osobowych, np. na podstawie 

dowody osobistego, osoby występującej o wydanie nowej karty z danymi podanymi przy 

wydawaniu utraconej karty. 

 



4. W  przypadku,  gdy  Uczestnik  Programu  dokonuje  zwrotu  produktów bez podania przyczyny, 

za które zapłacił w całości lub w  części  środkami  pobranymi z konta Vica Club, Vica n i e  

zwraca na Konto VicaClub punktów pobranych podczas zakupów produktów oraz przyjmuje od 

Uczestnika Programu zwracane produkty. 

5. W  przypadku,  gdy  Uczestnik  Programu  dokonuje  zwrotu  produktów, wskutek reklamacji z 

winy Vica, za które zapłacił w całości lub w  części środkami  pobranymi z konta Vica Club, 

Vica zwraca na Konto VicaClub punkty pobrane podczas zakupów produktów oraz przyjmuje od 

Uczestnika Programu zwracane produkty. 

6. Zwrotu produktów, o którym mowa w pkt.  5 Uczestnik Programu może dokonać jedynie 

w sklepie, w którym produkty zostały zakupione. 

7. W przypadku, gdy Uczestnik Programu dokonał zakupów premiowanych, tzn. otrzymał do 

dokonanych zakupów produkt premiowany, w sytuacji zwrotu produktu z paragonu 

zawierającego produkt premiowany, Uczestnik Programu zobowiązany jest do zwrotu 

premiowanego produktu lub do uiszczenia opłaty w wysokości ceny półkowej premiowanego 

produktu. 

8. W przypadku, gdy Uczestnik Programu dokonał zakupów premiowanych, tzn. otrzymał do 

dokonanych zakupów produkt premiowany, w sytuacji zwrotu produktu z paragonu 

zawierającego produkt premiowany, wskutek reklamacji z winy Vica,  Uczestnik Programu nie 

zwraca premiowanego produktu. 

9. Zastrzega się przy tym, że zwrot produktów możliwy jest wyłącznie zgodnie z obowiązującymi 

w odpowiednich przepisach prawa, bądź w wyniku indywidualnej decyzji Organizatora. Nadto 

Organizator podkreśla, że nie wszystkie produkty podlegają zwrotowi. Szczegółowe informacje 

dotyczące zwrotów, w tym w zakresie obowiązujących przepisów prawa, uzyskać można na 

pisemny wniosek przesłany do siedziby Organizatora. 

 

§ 5 Reklamacje 
 

1. Reklamacje związane z kontem VicaClub winny być składane na piśmie na adres siedziby 

Organizatora, tj. Vica sp. z o. o. (ul. Bojanowskiego 1, 63-830 Pępowo) w terminie 14 dni od dnia 

transakcji. 

2. Vica rozpatruje reklamacje w ciągu 14 dni roboczych od daty ich wpłynięcia na adres siedziby 

i udziela uczestnikowi Programu odpowiedzi na reklamację pisemnie, bądź w innej formie o ile 

uczestnik programu taką wskazał. 

 
§ 6 Ustanie uczestnictwa w Programie 

 

1. Z uczestnictwa w Programie Uczestnik Programu może zrezygnować w każdej chwili, 

składając stosowne oświadczenie. Rezygnacja następuje ze skutkiem natychmiastowym. 

Oświadczenie o rezygnacji w programie można złożyć w każdej z Drogerii Vica. 

2. Z ważnych powodów Vica może wypowiedzieć uczestnictwo w Programie w każdym 

czasie.   Za   ważne   powody,    o    których    mowa    w    zdaniu    poprzedzającym  uznaje się w 

szczególności naruszenie warunków uczestnictwa w Programie. Wypowiedzenie wymaga formy 

pisemnej ze wskazaniem przyczyny wypowiedzenia. Uczestnik Programu, któremu 

wypowiedziano uczestnictwo w Programie może się odwołać od wypowiedzenia w terminie 14 

dni od dnia otrzymania zawiadomienie, wysyłając odwołanie na adres siedziby Organizatora. 

3. Zakończenie uczestnictwa Programie skutkuje utratą zebranych środków na koncie VicaClub. 

4. W przypadku rezygnacji, wypowiedzenia uczestnictwa w Programie, Uczestnik Programu 

jest zobowiązany do zwrócenia Karty. 

5. Zakończenie uczestnictwa Programie następuje również w przypadku, gdy na  Karcie Vica Klub 

nie ma aktywnych zakupów przez 24 miesiące od ostatniego odbicia karty. W takim przypadku 

Karta zostaje dezaktywowana. 

 



§ Dodatkowe promocje 

1. Vica w ramach Programu może organizować dodatkowe promocje i akcje. Uczestnictwo w takich 

promocjach i akcjach jest każdorazowo dobrowolne. 

2. Szczegółowe warunki dodatkowych promocji i akcji będą ogłaszane w sklepach Vica oraz na 

stronie internetowej www.vica.pl w formie regulaminu tych promocji. 

3. Do wyżej przywołanych akcji i promocji w zakresie zastosowanie będzie miał niniejszy 

regulamin z zastrzeżeniem dodatkowych informacji zawartych w regulaminie promocji bądź 

akcji. 
 

§ 8. Postanowienia końcowe 
 

1. Dane    osobowe    uczestników    Programu    będą    przetwarzane    w    celach    związanych 

z wykonaniem Programu przez Vica Sp. z o. o. z siedzibą w Pępowie, przy ulicy Edmunda 

Bojanowskiego 1, 63-830 Pępowo pełniącego rolę administratora danych osobowych. Podanie 

danych osobowych przez uczestnika Programu jest dobrowolne. Uczestnikom przysługuje 

prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do żądania ich poprawiania. 

Przetwarzanie danych osobowych uczestników Programu odbywać się będzie zgodnie  z  

przepisami prawa a w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem 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 - RODO) oraz 

Ustawy o  ochronie  danych  osobowych  z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. Z 2002 r., nr 101, poz. 

926 z późn. zm.). Klubowiczowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu właściwego dla 

ochrony danych osobowych, prawo dostępu do jego Danych Osobowych, żądania ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych. 

2. Regulamin jest dostępny do wiadomości klientów na stronie internetowej www.vica.pl oraz w  

Drogeriach  Vica.   Organizator   zastrzega  sobie   prawo   do   w   wprowadzenia   zmian do 

Regulaminu w  s z c z e g ó l n o ś c i  celem zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania 

Programu, w wypadku zmiany przepisów prawa lub nałożenia na Organizatora określonych 

obowiązków przez organy państwa, a także w celu usprawnienia działania Programu, 

poprawy ochrony prywatności Uczestników Programu i zapobieganiu nadużyciom. O 

zmianach regulaminu Uczestnicy Programu zostaną poinformowani publicznie poprzez 

publiczne ogłoszenie o zmianie na stronie internetowej Organizatora Programu a także 

poprzez umieszczenie stosownej informacji    w     sklepach     VICA     uczestniczących     w     

programie.     Zmianę     uważa się za potwierdzoną, jeżeli w ciągu 14 dni od dnia 

zawiadomienia, Uczestnicy Programu nie wypowiedzą uczestnictwa w Programie. 

3. Uczestnik zobowiązany jest uczestniczyć w VicaClub zgodnie z przepisami prawa oraz 

Reglminem. 

4. Prawodawstwem właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z uczestnictwa w 

VicaClub oraz niniejszego Regulaminu jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej. Sądem właściwym do 

rozstrzygania sporów, o ile z przepisów prawa nie wynika inna właściwość, będzie Sąd 

właściwy miejscowa i rzeczowa dla Vica. 

5. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa. Zapisy niniejszego Regulaminu nigdy nie mogą być sprzeczne z 

obowiązującymi przepisami prawa – w razie zaistnienia wątpliwości co do zgodności 

Regulaminu z przepisami prawa zastosowanie mają obowiązujące przepisy. 

http://www.vica.pl/
http://www.vica.pl/
http://www.vica.pl/


ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU 
 

„WYKAZ SKLEPÓW POD MARKĄ VICA OBJĘTYCH PROGRAMEM” 

 

Adresy sklepów Vica Sp. o. o. objętych Programem 

1. Drogeria Vica Błaszki – ul. Sieradzka 6 

2. Drogeria Vica Chocianów – ul. Pl. Wolności 21/1A 

3. Drogeria Vica Chojnów – ul. Legnicka 50 

4. Drogeria Vica Czarnków – ul. Ogrodowa 15a 

5. Drogeria Vica Gniezno – ul. Grunwaldzka 2 

6. Drogeria Vica Góra – ul. Dąbrówki 13 

7. Drogeria Vica Gostyń – ul. Powstańców Wielkopolskich 46 

8. Drogeria Vica Grodzisk Wielkopolski – ul. Szeroka 10 

9. Drogeria Vica Jarocin – ul. Wrocławska 22 

10. Drogeria Vica Kcynia – ul. Poznańska 36A 

11. Drogeria Vica Konin – ul. Dworcowa 20 

12. Drogeria Vica Koźmin Wielkopolski – ul. Staszica 3 

13. Drogeria Vica Legnica – ul. Aleksandra Kamińskiego 31f 

14. Drogeria Vica Leszno – ul. Narutowicza 84 

15. Drogeria Vica Lubin – ul. Szpakowa 2a 

16. Drogeria Vica Międzychód – ul. 17-go Stycznia 57 

17. Drogeria Vica Miejska Górka – ul. Plac 700-lecia 4 

18. Drogeria Vica Milicz – ul. Wojska Polskiego 4 

19. Drogeria Vica Oborniki Śląskie – ul. Marii Curie Skłodowskiej 12/1 

20. Drogeria Vica Ostroróg – ul. Szamotulska 26b 

21. Drogeria Vica Pępowo – ul. Edmunda Bojanowskiego 1 

22. Drogeria Vica Piaski – ul. Gostyńska 11d 

23. Drogeria Vica Rawicz – ul. Wojska Polskiego 26 

24. Drogeria Vica Sieraków – ul. Poznańska 65 

25. Drogeria Vica Sława – ul. Odrodzenia Wojska Polskiego 7 

26. Drogeria Vica Ślesin – ul. Kleczewska 29 

27. Drogeria Vica Śmigiel – ul. Staszica 4a 

28. Drogeria Vica Trzebnica – ul. Milicka 20c 

29. Drogeria Vica Twardogóra – ul. Pl. Targowy 4 

30. Drogeria Vica Wołów – ul. Przechodnia 4 

 

adres strony: www.vica.pl 

http://www.vica.pl/
http://www.vica.pl/
http://www.vica.pl/
http://www.vica.pl/
http://www.vica.pl/
http://www.vica.pl/

	§ 1  Definicje
	§. 2 Postanowienia ogólne
	§ 3. Otwarcie Konta VicaClub
	Wydanie Karty oraz sposób fukcjonowania
	§ 4. Postępowanie w razie utraty karty oraz zwrotu produktów
	§ 5 Reklamacje
	§ 6 Ustanie uczestnictwa w Programie
	§ 8. Postanowienia końcowe
	ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU

