
Regulamin programu lojalnościowego Onyx Club 
 
I DEFINICJE:  
Terminy użyte w niniejszym Regulaminie otrzymują następujące znaczenie o ile z kontekstu, w 
jakim zostały użyte, nie wynika inaczej:  
1.1 Onyx International Sp. z o. o. – Organizator Programu Onyx Club (dalej zwany 
„Organizatorem”), zgodnie z punktem 2.1. niniejszego Regulaminu.  
1.2 Uczestnik – Uczestnik Programu Onyx Club, który w trybie opisanym w niniejszym 
Regulaminie przystąpił do Programu i zarejestrował się na stronie internetowej onyxtan.pl. Za 
Uczestnika rozumie się osobę fizyczną, posiadająca pełną zdolność do czynności 
prawnych, mającą swoje miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
1.3 Prezent – karta podarunkowa do wykorzystania w sklepie internetowym allegro.pl lub 
onyxtan.pl. Organizator dostarczy Prezent na adres mailowy Uczestnika w terminie 7 dni 
roboczych od dnia zamówienia Prezentu. 
1.4 Punkty – jednostki rozliczeniowe w Programie Onyx Club przyznawane Uczestnikom za 

poszczególne działania na zasadach określonych w Regulaminie. 

1.5 Saldo Punktowe – liczba Punktów, które Uczestnik zebrał z tytułu uczestnictwa w Programie 

Onyx Club na zasadach określonych w Regulaminie.  

1.6 Konto – profil Uczestnika znajdujący pod adresem onyxtan.pl, na którym zarejestrowani 
Uczestnicy mogą korzystać z funkcji samoobsługowych. Program Onyx Club umożliwia 
Uczestnikom sprawdzanie ilości zebranych przez nich Punktów. Uczestnik loguje się do profilu za 
pośrednictwem adresu e-mail i indywidualnie wybranego hasła. 
1.7 Komisja – 3-osobowy zespół wytypowany przez Organizatora (zwany dalej „Komisją”), 
którego zadaniem jest weryfikacja i ocena podjętych przez Uczestnika działań określonych w 
Regulaminie oraz dodawanie punktów do poszczególnych Kont.  
 
II POSTANOWIENIA OGÓLNE:  
2.1 Organizatorem Programu Onyx Club jest Onyx International Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, ul. 
Polna 125, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Torunia VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 
pod numerem KRS 0000297594, numer NIP 8792547898, REGON 340409154.  
2.2 Onyx jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 § 1 kodeksu cywilnego.  
2.3 Program Onyx Club organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.  
2.4 Program Onyx Club prowadzony jest od dnia 22.11.2022 do odwołania, którego termin 
zostanie podany przez Organizatora do wiadomości uczestników z co najmniej 3-miesięcznym 
wyprzedzeniem za pośrednictwem informacji podanej na stronie internetowej onyxtan.pl.  
2.5 Program Onyx Club ma na celu nagradzanie osób po spełnieniu warunków określonych 
Regulaminem. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Programie Onyx Club, które 
Uczestnicy akceptują, przystępując do Programu. 



III WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU ONYX CLUB  
3.1 Warunkiem przystąpienia do Programu Onyx Club jest zarejestrowanie się do Programu 
Lojalnościowego na stronie internetowej onyxtan.pl.  
3.2 W celu dokonania rejestracji w Programie Onyx Club Uczestnik powinien prawidłowo 
zarejestrować się na stronie internetowej onyxtan.pl za pośrednictwem adresu e-mail i hasła. 
3.3 Uczestnik może podać dane teleadresowe, które są niezbędne do zrealizowania zamówienia. 
3.4 W przypadku jakichkolwiek zmian w danych podanych podczas rejestracji Uczestnik 
powinien w ciągu 7 dni roboczych od daty zmiany uaktualnić je w swoim profilu lub zawiadomić 
o zmianie Organizatora drogą mailową. 
3.5 Niezależnie od postanowień niniejszego Regulaminu, Organizator zastrzega sobie możliwość 
ustanowienia innego sposobu przystąpienia do Programu Onyx Club na zasadach określonych w 
odrębnych regulaminach.  
3.6 Uczestnik, rejestrując się do Programu Onyx Club, wyraża jednocześnie zgodę na 
przetwarzanie podanych przez niego danych oraz wykorzystanie przesłanych materiałów 
marketingowych na potrzeby realizacji Programu Onyx Club. Uczestnicy akceptują postanowienia 
niniejszego Regulaminu w momencie przystąpienia do Programu, zgodnie z pkt. 3.2 Regulaminu.  
3.7 Udział w Programie Onyx Club i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne, lecz 
niezbędne dla wzięcia udziału w Programie, w tym także do zamawiania i odbierania Prezentów.  
3.8 Uczestnicy mogą przystąpić do Programu Onyx Club w dowolnym momencie jego trwania.  
3.9 Administratorem danych osobowych zarejestrowanego Uczestnika jest Organizator.  
3.10 Organizator będzie przetwarzać podane przez Uczestnika dane osobowe zawarte w bazie 
danych Programu i objęte jego zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla celów realizacji 
Programu Onyx Club, zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Organizator może przetwarzać 
dane osobowe dla celów promocji i marketingu produktów i usług.  
3.11 Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich 
poprawiania. Uczestnicy w każdym momencie mogą cofnąć uprzednio wyrażoną zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i promocyjnych, wysyłając maila na 
adres marketing@onyxinternational.pl oraz mogą zrezygnować z otrzymywania informacji 
handlowych drogą elektroniczną. Uczestnikom przysługuje również prawo do cofnięcia 
uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, o której mowa w pkt. 3.6 zdanie 
pierwsze (zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji Programu), co jest 
równoznaczne z rezygnacją z udziału w Programie Club.  
3.12 Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Onyx International Sp. 
z o.o. można znaleźć w siedzibie Organizatora, u przedstawicieli handlowych oraz zakładce 
polityka prywatności na stronie internetowej Programu onyxtan.pl. 

IV KONTO PROGRAMU ONYX CLUB  
4.1 Konto służy identyfikacji Uczestnika w Programie Onyx Club oraz rejestracji Punktów 
uzyskiwanych przez Uczestników. Uczestnik loguje się do niego podając adres e-mail i 
indywidualnie ustalone hasło.  
4.2 Uczestnik może posiadać tylko jedno konto w tym samym czasie. W przypadku, gdy Uczestnik 
posiada więcej niż jedno konto, Organizator uprawniony jest do uznania, iż właściwym Kontem 
Uczestnika jest najpóźniej założone przez niego Konto. 
4.3 Konto po spełnieniu wszystkich warunków określonych Regulaminem, w tym warunku 
rejestracji zgodnie z pkt. 3.2 Regulaminu uprawnia Uczestnika do dokonywania wszelkich 
czynności przewidzianych niniejszym Regulaminem, a w szczególności do gromadzenia Punktów 
oraz sprawdzania stanu Salda Punktowego. 
4.4 Konto ważne jest przez okres trwania Programu Onyx Club. Po zakończeniu Programu Onyx 
Club konto Uczestnika zostanie automatycznie usunięte. 
4.5 Organizator może usunąć konto podczas trwania Programu na prośbę Uczestnika wysłaną 
na adres e-mail: marketing@onyxinternational.pl. 
4.6 Niedopuszczalne jest przenoszenie przez Uczestników Punktów ze swojego Salda 
Punktowego na Saldo Punktowe innych Uczestników.  
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V GROMADZENIE PUNKTÓW W PROGRAMIE ONYX CLUB  
5.1 Uczestnik może zbierać Punkty, odbierać nagrody na zasadach określonych niniejszym 
Regulaminem, pod warunkiem dokonania rejestracji w Programie Onyx Club na zasadach 
określonych w pkt. 3.2 niniejszego Regulaminu.  
5.2 Poprzez akceptację regulaminu, Uczestnicy wyrażają zgodę na bezterminowe i 
nieograniczone terytorialnie udostępnienie ich wizerunku w materiałach reklamowych i zrzekają 
się z tego tytułu wynagrodzenia. 
5.3 Uczestnik otrzymuje Punkty za: 
a) obserwowanie profili w mediach społecznościowych Organizatora (Facebook, Instagram) - 50 
punktów; 
b) udostępnianie profilu Organizatora na Facebooku Uczestnika - 50 punktów; 

c) wysyłanie zdjęcia z użyciem produktu na adres marketing@onyxinternational.pl, zdjęcie musi 
przedstawiać opalonego i zadowolonego Uczestnika trzymającego pełnowymiarowy 
produkt Organizatora. Uczestnik zobowiązuję się do wykonania zdjęcia w wysokiej 
jakości (przez zdjęcie wysokiej jakości rozumie się zdjęcie co najmniej o rozdzielczości 
2272 x 1704 px) - 100 punktów. Uczestnikowi przysługuje kolejne 150 punktów w 
przypadku wykorzystania zdjęcia Uczestnika w materiałach reklamowych przez 
Organizatora; 
d) opublikowanie zdjęcia z użyciem produktu na profilu Uczestnika wraz z oznaczeniem 
Organizatora oraz użyciem hasztagów #onyxtan i #yeswetan, zdjęcie należy udostępnić 
na swoim publicznym profilu na Instagramie lub Facebooku oraz zdobyć co najmniej 50 
lajków - 100 punktów; 
e) wysłanie krótkiego filmiku reklamowego typu rolka lub reels (15-30s) na adres 
marketing@onyxinternational.pl, filmik musi przedstawiać Uczestnika w momencie 
użycia produktu oraz efekt opalenizny przed i po - 200 punktów. Uczestnikowi 
przysługuje kolejne 250 punktów w przypadku wykorzystania filmiku Uczestnika w 
materiałach reklamowych przez Organizatora; 
f) opublikowanie filmiku reklamowego na profilu Uczestnika wraz z oznaczeniem 
Organizatora oraz użyciem hasztagów #onyxtan i #yeswetan, filmik należy udostępnić na 
swoim publicznym profilu na Instagramie oraz zdobyć co najmniej 50 lajków - 200 
punktów. 
5.4 Za dołączenie do Programu i zarejestrowanie się stronie onyxtan.pl każdy Uczestnik otrzyma 
50 punktów startowych. System doda te punkty automatycznie tuz po zalogowaniu.  
5.5 Każdy Uczestnik, który wypełni pole z datą urodzenia w swoim profilu, w dniu urodzin 
otrzyma 50 punktów w prezencie.  
5.6 Organizator ma prawo odmówić przyznania punktów Uczestnikowi, który wysłał materiał 
reklamowy (zdjęcie lub filmik) zduplikowany lub w tej samej aranżacji (tzn. w tym samym 
miejscu, z tym samym produktem), zawiera odniesienia do produktów konkurencji lub 
wykorzystuje treści pornograficzne.  
5.7 Materiał reklamowy (zdjęcie lub filmik) wysłany przez Uczestnika nie powinien uwzględniać 
innych osób, chyba że osoby te wyrażą pisemną zgodę na wykorzystanie ich wizerunku 
przez Onyx International Sp. z o.o. 
5.8 W przypadku rozszerzenia możliwości zbierania Punktów zgodnie z postanowieniami 
niniejszego Regulaminu, Organizator poinformuje o tym Uczestników na stronie internetowej 
Programu onyxtan.pl lub może to uczynić za pośrednictwem swoich profili w mediach 
społecznościowych.  
5.9 Punkty są naliczane i przyznawane Uczestnikom przez 3-osobową Komisję wyznaczoną przez 
Organizatora.  
5.10 Punkty zostaną dodane do Salda Punktowego automatycznie lub w terminie 7 dni roboczych 
od momentu przesłania materiałów marketingowych (zdjęć, filmików) na adres 
marketing@onyxinternational.pl. 
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5.11 Uczestnik biorąc udział w Programie Onyx Club akceptuje, że liczba Punktów dodana przez 
Organizatora jest bezsporna.  
5.12 W Programie Onyx Club nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz ich 
małżonkowie, wstępni, zstępni i rodzeństwo.  
5.13 W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że Punkty zostały przyznane osobom 
nieuprawnionym do ich zbierania w myśl niniejszego Regulaminu, następuje wstrzymanie 
możliwości wymiany Punktów na Prezenty lub też wstrzymanie wydania Prezentu do wyjaśnienia 
sprawy. Wstrzymanie możliwości wymiany Punktów lub wydania Prezentu dotyczy jedynie 
Punktów, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, o którym mowa w pierwszym zdaniu. 
Konsekwencje naruszenia Regulaminu określa pkt. 9.3.  
5.14 Punkty przyznawane w Programie Onyx Club można wykorzystać jedynie w sposób 
określony w niniejszym Regulaminie.  
5.15 Zgromadzone Punkty wygasają po półrocznej nieaktywności Uczestnika. Przez brak 
aktywności rozumie się brak zaangażowania, czyli brak wykonywania działań mających na celu 
zbieranie Punktów. 
 
VI WYMIANA PUNKTÓW NA PREZENTY  
6.1 Punkty mogą być wymienione przez Uczestników wyłącznie na Prezenty wskazane w 
Regulaminie. 
6.2 Uczestnik może wymienić Punkty na Prezenty w postaci kart podarunkowych do serwisu 
allegro.pl oraz strony internetowej onyxtan.pl. W Programie Onyx Club przewidywane są karty 
podarunkowe do sklepu onyxtan.pl o wartościach: 100 zł, 150 zł i 200 zł oraz karta podarunkowa 
do serwisu allegro.pl o wartości 500 zł. 10 punkt stanowi równowartość 1 zł. 
6.3 Zebrane Punkty nie mogą być wymieniane na gotówkę.  
6.4 Uczestnik może żądać wymiany Punktów na Prezenty, jeżeli dokonał rejestracji w Programie 
Onyx Club zgodnie z pkt. 3.2 oraz zebrał wystarczającą liczbę Punktów.  
6.5 W celu wymiany nie można łączyć Punktów zgromadzonych przez różnych Uczestników na 
różnych Saldach Punktowych.  
6.6 Wymiana Punktów powoduje obniżenie Salda Punktowego przypisanego do konta Uczestnika 
o liczbę Punktów przypisanych Prezentowi. Obniżenie Salda następuje z chwilą zamówienia 
Prezentu. 
6.7 Złożenie zamówienia następuje w sklepie internetowym onyxtan.pl. W przypadku 
zamówienia nagrody Uczestnik otrzyma ją w ciągu 7 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.   
6.8 Zamówienie Prezentu przez Uczestnika uznawane jest za oświadczenie Uczestnika, że jest 
uprawniony do odbioru Prezentu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.  

6.9 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany, czasowego wstrzymania wydawania 
lub wycofania Prezentu przewidzianego w Regulaminie z przyczyn od siebie 
niezależnych. W przypadku, gdyby brak zamówionego przez Uczestnika Prezentu ujawnił 
się dopiero po złożeniu zamówienia na dany Prezent, Uczestnik zostanie powiadomiony 
o tym fakcie i może zdecydować o zwrocie równowartości punktowej za zamówiony 
pierwotnie Prezent.  
6.10 Wszelkie ewentualne opłaty skarbowe i podatki związane z wymianą Punktów na 
Prezenty obciążają Uczestnika zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  
 
 

VII INFORMACJE I STRONA INTERNETOWA  
7.1 Informacje dotyczące Programu Onyx Club można otrzymać telefonicznie pod 
numerem 603 047 300 (od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00-17:00), drogą 
mailową na adres marketing@onyxinternational.pl lub w wiadomościach prywatnych na 
profilach w mediach społecznościowych Organizatora. 
7.2 W celu zabezpieczenia interesów Uczestników, Organizator zastrzega sobie prawo do 
zadawania pytań w celu identyfikacji Uczestnika. W przypadku odmowy podania 
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informacji identyfikacyjnej Organizator nie jest zobowiązany do traktowania osoby 
kontaktującej się, jako Uczestnika.  
7.3 Każdy Uczestnik jest uprawniony do korzystania ze strony internetowej Programu 
Onyx Club pod warunkiem założenia Konta i dokonania prawidłowej rejestracji zgodnie 
z pkt. 3.2 niniejszego Regulaminu.  
7.5 Organizator zastrzega możliwość czasowej niedostępności strony internetowej 
Programu onyxtan.pl w całości lub w części jej funkcjonalności w celu przeprowadzenia 
niezbędnych czynności serwisowych.  
 
VIII POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU PROGRAMU  
8.1 Reklamacje co do przebiegu Programu Onyx Club, w szczególności dotyczące sposobu 
przyznawania Punktów oraz wymiany Punktów na Prezenty, mogą być zgłaszane w czasie 
trwania Programu drogą mailową na adres marketing@onyxinternational.pl.  
8.2 Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom.  
8.3 Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, adres e-mail Uczestnika, 
jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. 
8.4 Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 30 dni roboczych od dnia 
ich zgłoszenia w sposób określony w pkt. 8.1.  
8.5 Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony drogą e-mailową w terminie 
30 dni od złożenia przez niego reklamacji.  
 
IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
9.1 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, celem 
dostosowania go do aktualnej oferty Onyx oraz wdrażanych przez Onyx modyfikacji 
procesów obsługi klienta.  
9.2 Uczestnik może zrezygnować z udziału w Programie Onyx Club w każdym czasie 
poprzez oświadczenie, wysłane Organizatorowi na adres e-mail 
marketing@onyxinternational.pl. Uczestnik, rezygnujący z udziału w Programie może 
wcześniej wymienić posiadane Punkty stosownie do postanowień Regulaminu, o ile 
pozwala mu na to stan Salda Punktowego. W przypadku rezygnacji z udziału w Programie, 
Organizator niezwłocznie usunie dane osobowe Uczestnika udostępnione dla celów 
Programu oraz zgromadzone, niezrealizowane Punkty.  
9.3 W przypadku istotnego naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu przez 
Uczestnika, Organizator uprawniony jest do wykluczenia Uczestnika z udziału w 
Programie Onyx Club. Wykluczenie z Programu powoduje utratę ważności Punktów. 
Uczestnik ma prawo do wymiany Punktów zebranych przed dniem naruszenia 
Regulaminu na odpowiednie Prezenty oraz do otrzymania niezrealizowanych do tej pory 
Zamówień, o ile prawo do ich realizacji nastąpiło przed dniem naruszenia Regulaminu 
przez Uczestnika. Istotnym naruszeniem postanowień jest naruszenie pkt. 4.2., 5.12 i 5.13 
niniejszego Regulaminu.  
9.4 Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Programie Onyx Club nie mogą być 
przeniesione przez Uczestnika na osobę trzecią.  
9.5 Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu.  
9.6 Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Programem 
Onyx Club, będą rozstrzygane przez sąd powszechny, którego właściwość zostanie 
ustalona zgodnie z postanowieniami kodeksu postępowania cywilnego.  
9.7 Wszelkie informacje o Programie Onyx Club dostępne w materiałach reklamowych 
mają jedynie charakter informacyjny.  
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9.8 Regulamin dostępny jest dla Uczestników w siedzibie Organizatora, u przedstawicieli 
handlowych oraz na stronie internetowej Programu onyxtan.pl.  
9.9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 22.11.2022. 
 
 
 


