
Regulamin Akcji „Profilaktyka Słuchu” (wsparcie dla fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko”) 

1. Definicje 

a. Akcja – akcja społeczna „Profilaktyka Słuchu” prowadzona na zasadach określonych 

niniejszym Regulaminem. 

b. Organizator – Sonova Audiological Care Polska Sp. z o.o., będąca Właścicielem 

Salonów GEERS Dobry Słuch z siedzibą w Łodzi (ul. Narutowicza 130, 90-146 Łódź, 

KRS: 0000066645, NIP: 526 00 18 413) . 

c. Uczestnik – osoba fizyczna biorąca udział w Akcji 

d. Placówka objęta Akcją – placówka Organizatora, w której prowadzona jest Akcja. 

Adresy Placówek objętych Akcją są dostępne na stronie www.sklepy.geers.pl oraz pod 

numerem telefonu 800 133 377. 

2. Cele  

a. Celami akcji są: (1) popularyzacja profilaktycznych badań słuchu, szczególnie w grupie 

wiekowej 55+ szczególnie dotkniętej problemem niedosłuchu, (2) budowanie 

świadomości oraz solidarności społecznej z osobami dotkniętymi niedosłuchem,  

(3) wsparcie dla podopiecznych Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko”. 

3. Uczestnicy 

a. Uczestnikiem akcji może być każda osoba fizyczna powyżej 55 roku życia, która wyrazi 

wolę uczestnictwa w Akcji, zaakceptuje niniejszy Regulamin, nie była wcześniej 

klientem Organizatora, w szczególności nie dokonywała u Organizatora badania 

audiologicznego, wykona bezpłatne badanie audiologiczne w placówce objętej Akcją, 

udzieli stosownych zgód na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do 

uczestnictwa w Akcji. 

b. Uczestnictwo w Akcji jest bezpłatne. 

c. Dana osoba fizyczna może wziąć udział w Akcji (stać się Uczestnikiem) tylko 

jednokrotnie. 

d. Na użytek Akcji są zbierane i przetwarzane dane osobowe Uczestników. 

e. Administratorem danych jest Organizator, szczegółowy zakres przetwarzanych danych 

znajduje się w formularzu (http://bit.ly/klauzula_informacyjna_GEERS) 

 

4. Zasady Akcji 

a. Akcja polega na badaniu słuchu (otoskopowanie, audiometria tonalna, audiometria 

mowy) Uczestnika w placówce Organizatora objętej Akcją w okresie jej trwania. 

b. Wynika badania słuchu jest przedstawiany Uczestnikowi w formie elektronicznej lub  

w formie wydruku bezpośrednio po badaniu. 

c. W przypadku wystąpienia niedosłuchu, Uczestnik akcji będzie miał także możliwość 

wypożyczenia aparatów słuchowych, po zawarciu z Organizatorem umowy użyczenia 

(http://bit.ly/umowa_uzyczenia). 

d. Wypożyczenie aparatu przewidziane jest na okres opisany w umowie wypożyczenia. 

e. W przypadku wypożyczenia aparatów Uczestnik zobowiązany jest do określenia 

swoich subiektywnych wrażeń z użytkowania aparatu w postaci wypełnionego 

kwestionariusza. 

f. Za udział w badaniu każdego Uczestnika, Organizator przekaże 5 PLN (słownie: pięć 

złotych polskich) na rzecz Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko”. 

http://bit.ly/klauzula_informacyjna_GEERS


g. Rozliczenie Akcji nastąpi w terminie do 30 dni po zakończeniu akcji i zostanie 

opublikowane na stronie internetowej organizatora: www.geers.pl  

h. Akcja trwać będzie w okresie od 1 października 2019 do 31 lipca 2020 roku. 

i. Dla wszystkich zdarzeń prawnych powstałych w związku lub w wyniku Akcji właściwe 

jest prawo polskie. 

 

5. Regulamin 

a. Organizator jest uprawniony do dokonywania zmian w Regulaminie w czasie trwania 

Akcji. Zmiany są skuteczne z chwilą ich opublikowania na stronie internetowej 

www.geers.pl/regulaminy 

b. Treść Regulaminu jest dostępna w Placówkach objętych Akcją oraz na stronie 

internetowej www.geers.pl/regulaminy 
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