
PROGRAM LOJALNOŚCIOWY CEL 

Regulamin Programu Lojalnościowego  

I.  Postanowienia ogólne 
1. Organizatorem programu lojalnościowego na Stacji Paliw CEL w Dąbrówce PHU Natalia Kaczmarek ul Malwowa 152 w Skórzewie nr 

nip 9721012067 zwana w dalszej części ORGANIZATOREM. 
2. Niniejszy regulamin określa zasady udziału Uczestników w organizowanym przez Organizatora Programie Lojalnościowym. Regulamin 

zawiera wszystkie warunki uczestnictwa w Programie, które Uczestnik akceptuje poprzez pobranie Karty. 
3. Program prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 
4. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem z Karty. 
5. Uczestnik wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu i wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie swoich danych 

osobowych wyłącznie w celach marketingowych na potrzeby ORGANIZATORA poprzez rejestrację się w Programie Lojalnościowym na 
Stacjach Paliw CEL. 

6. Przyznanie Karty Stałego Klienta, która umożliwia korzystanie z Programu Lojalnościowego następuje w Punkcie Sprzedaży na Stacji 
Paliw „CEL” na wniosek Klienta i spełnieniu innych warunków uczestnictwa w Programie. 

7. Naruszenie przez Uczestnika warunków niniejszego Regulaminu, w szczególności poprzez nieprawidłowe korzystanie z Karty może 
spowodować cofnięcie części lub wszystkich przysługujących mu z tytułu udziału w Programie uprawnień. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie bez uprzedniego powiadomienia. 
9. Organizator ma prawo odmówić Uczestnikowi udziału w Programie bez podania przyczyny 

II. Zasady udziału w Programie Lojalnościowym 

1. Program lojalnościowy przeznaczony jest dla jednostek organizacyjnych mających pełną zdolność do czynności prawnych, które 
spełniają warunki niniejszego regulaminu – zwanych dalej UCZESTNIKAMI. 

2. Warunkiem przystąpienia do Programu jest dokonanie zakupu produktów lub usług w na Stacji Paliw CEL (brutto) 
3. Program upoważnia do zniżki na paliwo w wysokości 10 groszy przy zakupie każdego litra paliwa, który oferuje Stacja CEL. 
4. W programie nie mogą brać udziału pracownicy oraz członkowie rodziny Organizatora. 
5. PHU Natalia Kaczmarek . nie odpowiada za nieprawidłowe dane podane przez Uczestnika, które uniemożliwiają jego identyfikację w 

Programie Lojalnościowym. 
6. W przypadku gdy Uczestnik nie zgłosi zmiany/uzupełnienia danych osobowych PHU Natalia Kaczmarek . może odmówić rabatu.  
7. W chwili przystąpienia do Programu w danym Punkcie Sprzedaży Uczestnik otrzymuje opatrzoną indywidualnym numerem Karty 

Stałego Klienta. Numer ten jest identyfikatorem przypisanym do Konta. 
8. Karta Stałego Klienta jest własnością Organizatora. Może się nimi posługiwać tylko Uczestnik (nie można jej scedować na rzecz strony 

trzeciej).  
9. Każda osoba korzystająca z Karty jest związana postanowieniami niniejszego Regulaminu i Katalogu. 
10. Karta Stałego Klienta służy do rabatu na paliwo przez Uczestnika na Konto główne. Karta jest przypisana do Uczestnika i tylko on jest 

dysponentem gromadzonych Punktów.  
11. W przypadku jeżeli Uczestnik nie może kontynuować osobistego Uczestnictwa w Programie karta staje się nieważna. 
12. Karta przypisana do Uczestnika nie może być przekazana w żaden sposób innemu Uczestnikowi Programu. 
13. Dokonując zakupów, Uczestnik musi okazać opatrzoną indywidualnym numerem Kartę i tylko w ten sposób możliwe jest otrzymanie 

rabatu.  
14. Rabat jest przydzielane przez Sprzedawcę w Punkcie Sprzedaży Organizatora – na Stacji Paliw CEL. 
15. Nie istnieje możliwość wymiany rabatu na gotówkę, ani na inne towary lub usługi. 
16. Przedstawiony program może ulec zmianie.  
17. Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości zmian zapisów w Regulaminie. 
18. Programem objęte są zakupy dokonane od początku Programu do jego zakończenia. 



III. Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie reklamacje i uwagi dotyczące regulaminu Programu Lojalnościowego będą rozpatrywane przez Organizatora  w terminie 21 
dni roboczych od daty jej złożenia. 

2. Niniejszy program, którego warunki zostały określone przez Organizatora powyżej nie jest grą losową, zakładem wzajemnym, loterią 
promocyjną, której wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art.2 ustawy z dnia 29 lipca 1992r. o grach 
losowych i zakładach wzajemnych ( Dz.U. nr 68, poz. 341 z poźn.zm). 

3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonywania zobowiązań związanych z akcją/programem rozstrzygane przez sąd powszechny 
właściwy dla siedziby Organizatora.  

4. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. 
5. PHU Natalia Kaczmarek . zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu lub Programu Lojalnościowego. Wszelkie zmiany 

w niniejszym Regulaminie  będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia na Stacjach Paliw oraz na Stronie internetowej. 
6. Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Programie Lojalnościowym nie mogą być przeniesione przez Uczestnika na osobę trzecia 

ani osobę fizyczną.  
7. Wszelkie informacje w programie dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny 

PIECZĄTKA ORGANIZATORA  

Dane Uczestnika/firmy  

Imię i nazwisko      …………………………………………………………………………………………… 

Nazwa firmy           …………………………………………………………………………………………… 

Nip                           ………………………………………………………………………… 

Podpis :…………………………………….. 

Akceptuję regulamin 

Podpis............................................................ 

P.H.U Natalia Kaczmarek z siedzibą przy ul. Jesionowej 2, 62-003 Biedrusko, jako administrator danych osobowych, 
informują Pana/ Panią, iż: 
-podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu realizacji karty; 
-posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 
prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania; 


