
ZASADY REJESTRACJI W BAZIE KONSUMENCKIEJ JTI POLSKA SP. Z O.O. 

1. JTI Polska sp. z o.o. z siedzibą w Starym Gostkowie (JTI) jest producentem wyrobów tytoniowych. 

Dla Konsumentów zainteresowanych niepublicznymi akcjami dotyczącymi produktów JTI prowadzi 

bazę danych konsumentów (BDK), w której mogą się zarejestrować wyłącznie pełnoletni konsumenci 

wyrobów tytoniowych lub papierosów elektronicznych. 

2. Rejestracji można dokonać on-line na podstronie serwisu www.logicvapes.pl („Logicvapes”), na 

której obecnie się znajdujesz. 

3. Przed dokonaniem rejestracji Konsument jest proszony o zapoznanie się z niniejszymi zasadami 

rejestracji. 

4. Konsument wypełnia formularz wpisując swoje wymagane dane osobowe, w tym informacje na 

temat preferencji palenia. Przed wpisaniem danych należy zapoznać się z treścią całej ankiety, zgód, o 

które prosimy oraz klauzulą informacyjną na temat przetwarzania danych osobowych. Zgody dotyczą 

marketingu własnych produktów i usług oraz sposobów kontaktowania się. 

5. Przed rejestracją w bazie konieczne jest potwierdzenie pełnoletności, które jest warunkiem 

zapisania się w BDK. 

6. Weryfikacja pełnoletności jest dokonywana od razu on-line przy użyciu dowodu osobistego bądź 

paszportu. 

7. W celu potwierdzenia pełnoletności weryfikowany jest biały pasek z dowodu osobistego/paszportu 

(kod MRZ), na którym znajdują się: imię, nazwisko oraz data urodzenia. System nie widzi i nie 

analizuje innych danych. Wykorzystywana jest tylko kamera urządzenia (telefonu) i nie ma potrzeby 

pobierania dodatkowych aplikacji lub narzędzi. Zdjęcie dokumentu nie jest zapisywane poza 

urządzeniem Konsumenta. Analizowane dane (imię, nazwisko, data urodzenia) również nie są 

pobierane przez system JTI. Analiza danych odbywa się na urządzeniu Konsumenta a do systemu JTI 

jest przekazywana jedynie informacja, czy dane są zgodne z danymi wpisanymi w formularzu. 

8. Weryfikacja odbywa się w czasie rzeczywistym, wyłącznie na urządzeniu Konsumenta. Jeżeli 

którakolwiek ze sczytanych danych nie jest taka sama jak wpisane w formularzu przez Konsumenta 

bądź dane są nieczytelne, wówczas pojawia się komunikat „Weryfikacja niepoprawna”. Jeżeli masz 

pewność, że podane dane są prawidłowe a obraz dokumentu czytelny, skontaktuj się z Infolinią pod 

numerem 801 802 502 aby uzyskać pomoc. 

9. Weryfikacja wieku wymaga następujących czynności: 

a. Dokonując weryfikacji za pomocą telefonu - należy wykonać zdjęcie dokumentu kamerą w 

telefonie lub załączyć istniejący plik ze zdjęciem. Aby skorzystać z tej możliwości konieczna 

będzie zgoda na udostępnienie galerii zdjęć lub obrazu z kamery. 

b. Dokonując weryfikacji za pomocą komputera - należy załączyć skan lub zdjęcie dokumentu 

znajdującego się na komputerze. 

Dokument musi w całości mieścić się w kadrze fotografii, być pozbawiony zanieczyszczeń, a jego 

krawędzie powinny być równoległe do krawędzi kadru. Zdjęcie musi być dobrze i równomiernie 

oświetlone, aby wszystkie znaki w dolnej części dokumentu były widoczne. 

10. Wszystkie zgody Konsumenta są dobrowolne. Niemniej brak zgody na przetwarzanie danych 

osobowych Konsumenta w celach marketingowych uniemożliwia rejestrację w BDK, natomiast brak 



zgody na komunikację przy użyciu środków komunikacji elektronicznej skutkuje nieotrzymywaniem 

przez Konsumenta informacji i zaproszeń do niepublicznych akcji marketingowych JTI. 

11. Po zapoznaniu się z niniejszą informacją, po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól formularza 

oraz zaznaczeniu wybranych zgód Konsument klika przycisk ZAREJESTRUJ SIĘ. 

12. Po wykonaniu czynności z poprzedniego punktu system automatycznie sprawdza, czy w BDK nie 

ma już zarejestrowanych danych wpisanych w formularzu. 

13. Jeżeli Konsument był wcześniej zarejestrowany w BDK, otrzymuje komunikat informujący o tym 

fakcie oraz potwierdzający, że Konsument może wejść na swoje konto w Serwisie Konsumenckim 

umożliwiające mu zarządzanie swoimi danymi w BDK oraz bycie na bieżąco z informacjami na temat 

niepublicznych ofert JTI. 

14. Po skutecznym potwierdzeniu pełnoletności Konsument otrzymuje potwierdzenie, że rejestracja 

w BDK przebiegła pomyślnie. 

 


