REGULAMIN
PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO
DLA SIECI SKLEPÓW I HURTOWNI
PRZEDSIĘBIORSTWA HANDLOWEGO A-T S.A.

Przedsiębiorstwo Handlowe A-T S.A. z siedzibą w Krotoszynie, ul. Rawicka 54
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
KRS 0000186911, NIP 6211685676, REGON 251602598
Kapitał zakładowy: 5 910 000,00 zł
Tel: 62 721 36 00,
Fax: 62 721 36 10.
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ARTYKUŁ

1.

SŁOWNIK POJĘĆ.

Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin.
Strony – oznacza Organizatora i Uczestnika.
Organizator – oznacza Przedsiębiorstwo Handlowe A-T S.A.
Uczestnik – oznacza przedsiębiorcę (pełnoletnią osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę
organizacyjną,

której

przepisy

szczególne

przyznają

zdolność

prawną)

współpracującego

z Organizatorem lub zainteresowanego współpracą z Organizatorem, który w ramach prowadzonej
działalności gospodarczej jest nabywcą lub potencjalnym nabywcą produktów oferowanych przez
Organizatora we wszystkich sklepach/hurtowniach Organizatora na terenie Polski.
Program –

oznacza program lojalnościowy, organizowany przez Organizatora, obejmujący całą sieć

sklepów i hurtowni Organizatora, położonych na terenie Polski, który ma celu wprowadzenie systemu
nagradzania Uczestników Programu za nabywanie w sklepach/hurtowniach Organizatora wszelkich
towarów zawartych w Ofercie Organizatora, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie,
wprowadzony

w

celu

zintensyfikowania

sprzedaży,

umocnienia

dobrych

relacji

handlowych

z kontrahentami Organizatora oraz pozyskanie nowych kontrahentów
Oferta

–

oznacza katalog handlowy wszystkich towarów dostępnych w sklepach/hurtowniach

Organizatora, których nabycie przez Uczestników nagradzane jest poprzez przyznawanie punktów
uprawniających Uczestnika do uzyskania Bonu premiowego.
Osoba bliska - oznacza małżonka, rodziców, rodzeństwo, wstępnych i zstępnych.
Podmioty

powiązane

–

osoby,

które

współpracują

z

Organizatorem

na

podstawie

umów

cywilnoprawnych (np.: umowa zlecenie, umowa agencyjna, ajencja, itp.) i w związku z tym prowadzą
hurtownie/sklepy

z

towarem

oferowanym

przez

Organizatora

lub

zajmują

się

dystrybucją

i promowaniem towarów Organizatora w charakterze przedstawicieli handlowych.
Bon premiowy – bon Programu lojalnościowego, uprawniający Uczestnika do bezgotówkowego nabycia
towarów objętych Ofertą, których wartość odpowiada wartości nominalnej bonu.
Karta uczestnictwa
bankomatową

ani

-

zwana także Kartą, oznacza imienną kartę, niebędącą kartą kredytową,
kartą

płatniczą,

która

stanowi

dowód

uczestnictwa

w Programie, zawierająca indywidualnie nadany Uczestnikowi numer, umożliwiająca sprawdzenie stanu
punktowego w każdym sklepie/hurtowni Organizatora. Karta Uczestnictwa stanowi część A Karty
zgłoszeniowej.
Karta zgłoszeniowa

–

oznacza dokument, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego

Regulaminu, będący potwierdzeniem zgłoszenia udziału danego Uczestnika w Programie, zawierającym
w szczególności: imię i nazwisko /nazwę Uczestnika, NIP, adres siedziby i dane teleadresowe Uczestnika
oraz dane osobowe Uczestnika.
RODO - Rozporządzenie 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
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swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych).

ARTYKUŁ

2.

POSTANOWIENIA OGÓLNE.

2.1

Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Programie lojalnościowym
oraz wymiany przyznanych punktów na Bony premiowe.

2.2

Program skierowany jest wyłącznie do
postanowieniami niniejszego Regulaminu.

2.3

W Programie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Podmioty powiązane oraz ich Osoby
bliskie.

2.4

Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne i nieodpłatne.

2.5

Programem objęte są wszystkie towary znajdujące się w Ofercie Organizatora.

2.6

Program realizowany jest na terenie Polski i trwa od 01.03.2021 r. do 31.12.2021 r.

2.7

Podsumowanie i ogłoszenie wyników Programu nastąpi w miesiącu kwietniu 2022 r. Nagrodzeni
Uczestnicy zostaną poinformowani o tym fakcie przez pracownika sklepu/hurtowni, w której
nastąpiło zgłoszenie danego Uczestnika do Programu i/lub przez pracownika sklepu/hurtowni,
w której były dokonywane zakupy przez Uczestnika.

2.8

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w czasie trwania Programu. Zmieniony
Regulamin będzie dostępny w sklepach/hurtowniach Organizatora oraz na stronie internetowej:
www.at-krotoszyn.pl.

2.9

Uczestnik może w dowolnym momencie zrezygnować ze swojego udziału w Programie, po
pisemnym poinformowaniu o tym fakcie Organizatora. Z chwilą złożenia takiego oświadczenia
wszystkie punkty Uczestnika zgromadzone na koncie takiego Uczestnika zostaną anulowane,
a jego dane osobowe usunięte ze zbioru danych Organizatora.

ARTYKUŁ
3.1

3.

Uczestników,

którzy

spełnią

warunki

przewidziane

WARUNKI UDZIAŁU W PROGRAMIE.

Program przeznaczony jest dla Uczestników, którzy:


wyrażą chęć wzięcia udziału w Programie,

 wypełnią czytelnie i prawidłowo Kartę zgłoszeniową, dostępną w każdym sklepie/hurtowni
Organizatora, w sposób wskazany w pkt. 3.2,
 dokonują zakupów towarów objętych Ofertą w sklepach/hurtowniach Organizatora,
 terminowo regulują płatności za faktury wystawione przez Organizatora,
 nie biorą udziału w innych programach lojalnościowych, których P.H. A-T S.A. jest
organizatorem lub współorganizatorem.

3.2

Karta zgłoszeniowa:
3.2.1. Warunkiem przystąpienia do Programu jest wypełnienie w sposób kompletny i czytelny Karty
zgłoszeniowej i złożenie jej w dowolnym sklepie/hurtowni Organizatora.
3.2.2. Wypełniając Kartę zgłoszeniową Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem
i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
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3.2.3. Każda Karta zgłoszeniowa powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko /nazwę
Uczestnika, NIP, adres siedziby, dane teleadresowe Uczestnika oraz dane kontaktowe
Uczestnika.
3.2.4. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia Karty zgłoszeniowej Uczestnika
w uzasadnionych przypadkach, tj.: w razie jego niekompletnego lub nieczytelnego
wypełnienia, braku podpisu upoważnionej osoby.
3.2.5. Wypełnioną i podpisaną Kartę zgłoszeniową Uczestnik przekazuje sprzedawcy
w sklepie/hurtowni Organizatora, który przesyła ją Organizatorowi transportem
wewnętrznym, pocztą kurierską lub priorytetową.

3.3

Uczestnik Programu może brać udział w Programie osobiście lub za pośrednictwem upoważnionego
pracownika, a jego uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Programie nie podlegają przeniesieniu
na inne osoby.

3.4

Uczestnik zobowiązuje się poinformować Organizatora o zmianie swoich danych osobowych
i innych danych zawartych w Karcie zgłoszeniowej. W przypadku niepowiadomienia o zmianie
danych osobowych, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub brak działania
spowodowany niezaktualizowaniem danych.

3.5

Uczestnik na bieżąco będzie informowany drogą pocztową bądź mailową (na adresy wskazane
w
Karcie
zgłoszeniowej)
o
aktualnie
prowadzonych
akcjach
promocyjnych
w sklepach/hurtowniach Organizatora na terenie Polski.

ARTYKUŁ

4.

KARTA UCZESTNICTWA W PROGRAMIE.

4.1

Każdy Uczestnik, po spełnieniu warunków przewidzianych przez 3 otrzyma Kartę uczestnictwa,
której zostanie nadany indywidualny dla danego Uczestnika numer identyfikacyjny.

4.2

Karta wydawana jest Uczestnikowi bezpłatnie i jest ważna nie dłużej niż przez okres trwania
Programu, określony w pkt. 2.6. we wszystkich sklepach/hurtowniach Organizatora.

4.3

Karta nie może być wydawana nieupoważnionym osobom.

4.4

Karta służy do zbierania punktów przez Uczestnika na koncie i umożliwia wymianę punktów na Bony
premiowe, zgodnie z zasadami określonym przez 5 Regulaminu.

4.5

Kartę należy okazać sprzedawcy przy dokonaniu zakupu towarów z Oferty w sklepie/hurtowni
Organizatora.

4.6

Uczestnik zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Organizatora o kradzieży lub utracie
Karty. W przypadku braku powiadomienia Organizatora o utracie lub kradzieży karty, Organizator
nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawnione użycie Karty. W przypadku zawiadomienia
Organizatora o utracie, kradzieży czy zniszczeniu Karty, Uczestnik złoży Organizatorowi wniosek
o wydanie duplikatu Karty. Organizator zobowiązuje się do wydaniu duplikatu najdalej w terminie 14
dnia od dnia wpływu wniosku do Organizatora w formie elektronicznej lub drogą pocztową.
Jednocześnie Karta oryginalna będzie dezaktywowana, a na nowo wydanej Karcie zostanie wpisany
nowy numer danego Uczestnika oraz wszystkie zgromadzone na koncie takiego Uczestnika punkty
zostaną przypisane do nowo wydanej Karty.

4.7

Karta umożliwia sprawdzenie stanu punktowego w każdym sklepie/hurtowni Organizatora. Uczestnik
będzie mógł ponadto uzyskać informację o zgromadzonych punktach dzwoniąc do siedziby
Organizatora pod numer telefonu 508 036 961 , podając numer Karty; w takiej sytuacji Uczestnik
otrzyma w ciągu doby informację o stanie konta punktowego poprzez wiadomość sms pod numer
telefonu komórkowego wskazanego w treści Karty zgłoszeniowej.
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ARTYKUŁ 5. SYSTEM PRZYZNAWANIA
UCZESTNIKOWI. BONY PREMIOWE.

PUNKTÓW

5.1

Organizator zobowiązuje się przyznawać Uczestnikowi punkty za nabycie towarów z Oferty
Organizatora.

5.2

Warunkiem przyznania punktów jest, z zastrzeżeniem pkt. 5.4, wręczenie przez Uczestnika swojej
Karty uczestnictwa w sklepie/hurtowni Organizatora podczas dokonywania zakupu. Późniejszy zapis
punktów na koncie na podstawie paragonu lub innego dowodu zakupu nie jest możliwy. Momentem
rozpoczęcia naliczania punktów jest pierwszy dzień miesiąca, w którym Uczestnik dostarczył do
Organizatora wypełnioną Kartę uczestnictwa.

5.3

Punkty przyznawane są według następującego przelicznika: za każde pełne 100 zł netto wartości
zakupu towarów z Oferty Uczestnik otrzyma 1 punkt, przy czym Organizator zastrzega sobie prawo
do zmiany zasad przeliczania punktów. Punkty na koncie Uczestnika są sumowane. Organizator
programu zastrzega rozliczenie transakcji sprzedaży z magazynów lokalnych (placówek
Organizatora) zlokalizowanych poza adresem siedziby Organizatora oraz jego magazynów
centralnych. Z naliczenia punktów wyłączane są transakcje z centralnego magazynu chemicznego,
spożywczego, farmaceutycznego i tytoniowego. Organizator wyłącza z systemu naliczania punktów
transakcje, w których marża Organizatora nie pokryje wartości bonów wynikających z punktów
naliczonych z danej transakcji.

5.4

Punkty przyznawane będą wyłącznie pod warunkiem dokonania pełnej zapłaty za zakupiony towar.
W przypadku dokonywania zakupów przez Uczestnika Programu z odroczonym terminem płatności,
punkty zostaną naliczone na koncie Uczestnika po stwierdzeniu przez Organizatora terminowej
wpłaty należności wyszczególnionej w fakturze VAT za zakupiony towar.

5.5

W przypadku zwrotu towaru przez Uczestnika oraz korekt powodujących zmniejszenie sprzedaży, od
której nastąpiło naliczanie punktów, punkty te zostaną przez Organizatora odliczone.

5.6

Punkty przyznane w wyniku błędu systemu informatycznego lub pomyłki pracowników Organizatora,
zostaną anulowane. Punkty zostaną również anulowane w przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału
w Programie, o której mowa w 2.9.

5.7

Uczestnik, któremu w ciągu 5 miesięcy od dnia wydania Karty nie doliczono żadnych punktów na
koncie, zostanie wykluczony z Programu, a jego Karta zostanie dezaktywowana.

5.8

Uczestnik ma prawo do wymiany zgromadzonych punktów na Bony premiowe, które uprawniają
Uczestnika do zakupów w sklepach/hurtowniach Organizatora zlokalizowanych poza jego siedzibą.
Bony premiowe są ważne do końca października 2022 r. i nie są środkiem płatniczym do
regulowania innych zobowiązań wobec Organizatora. W razie niewykorzystania Bonów premiowych
przez Uczestnika przed upływem powyższego terminu będą one przez Organizatora anulowane.
Jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków, wykorzystanie bonu byłoby połączone
z nadmiernymi trudnościami lub było niemożliwe, Organizator zastrzega sobie prawo do
jednostronnego wydłużenia terminu realizacji bonów o czas niezbędny w ocenie Organizatora na ich
wykorzystanie bez nadmiernych trudności. Niniejsze prawo stanowi wyłączne uprawnienie
Organizatora, z którego ma możliwość swobodnie skorzystać, lecz nie może być podstawą
jakichkolwiek roszczeń posiadacza bonu. Informacja o wydłużeniu terminu realizacji bonów będzie
przekazana przez kierownika placówki w której został wydany bon. Bony premiowe mają wartości:
50 zł (za 50 punktów), 100 zł (za 100 punktów), 500 zł (za 500 punktów) oraz 1000 zł (za 1000
punktów).

5.9

Warunkiem otrzymania przez Uczestnika Bonów premiowych jest podpisanie przez Uczestnika
Protokołu przekazania bonów w sklepie/hurtowni Organizatora, w której nastąpiło zgłoszenie do
Programu lojalnościowego.

5.10

Organizator zastrzega, iż niemożliwe jest uzyskanie ekwiwalentu pieniężnego za Bony premiowe.

5.11

Bony premiowe będą przyznane Uczestnikom po podsumowaniu i ogłoszeniu wyników Programu.
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ARTYKUŁ

6.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

6.1

Organizator przetwarza dane osobowe Uczestnika będącego osobą fizyczną w zakresie wynikającym
z Karty uczestnictwa.

6.2

Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Organizator, tj. Przedsiębiorstwo Handlowe
A-T S.A. z siedzibą w Krotoszynie przy ul. Rawickiej 54, 63-700 Krotoszyn wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe
Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000186911, posługującą się numerem NIP 621 168 56 76.

6.3

Uczestnik może skontaktować się z inspektorem ochrony danych Organizatora w formie tradycyjnej
na adres siedziby Organizatora, tj. Przedsiębiorstwo Handlowe A-T S.A. z siedzibą w Krotoszynie
przy ul. Rawicka 54, 63-700 Krotoszyn z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub w formie
elektronicznej na adres e-mail: iod@at-krotoszyn.pl.

6.4

Dane osobowe Uczestnika mogą być przetwarzane przez Organizatora w następujących celach:
6.4.1. wzięcia udziału w Programie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
6.4.2. udokumentowania wzięcia udziału w Programie i jego rozliczenia, na podstawie przepisów
prawa podatkowego, rachunkowego (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. c RODO),
6.4.3. wewnętrznych celów administracyjnych Organizatora, w tym statystyki i raportowania…
wewnętrznego Organizatora będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu (podstawa
prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
6.4.4. archiwalnym (dowodowym) będącym realizacją prawnie uzasadnionego interesu Organizatora
zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa
prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
6.4.5. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją..
prawnie uzasadnionego interesu Organizatora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
6.4.6. rozpatrywania reklamacji, w przypadku ich wniesienia, na sposób realizacji umowy łączącej
Uczestnika z Organizatorem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

6.5

Odbiorcami danych osobowych Uczestnika mogą być: podmioty upoważnione na podstawie
przepisów prawa oraz podmioty biorące udział w rozliczeniu programu.

6.6

Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych
Organizator może przetwarzać do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Organizatora
stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Uczestnika sprzeciwu
wobec takiego przetwarzania. W pozostałym zakresie Organizator będzie przetwarzał dane
Uczestników do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z wzięcia udziału w Programie.

6.7

Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania danych.

6.8

Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Uczestnika narusza przepisy RODO.

6.9

Uczestnikowi w każdej chwili przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego
danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, opisanego powyżej. Organizator przestanie

Regulamin Programu Lojalnościowego A-T

S t r o n a | 7/8

przetwarzać dane Uczestnika w tych celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do
tych danych istnieją dla Organizatora ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne
wobec interesów, praw i wolności Uczestnika lub dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń.

6.10

Dane osobowe Uczestnika nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu związanym z automatycznym podejmowaniem decyzji.

6.11

Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do wzięcia udziału w Programie.

ARTYKUŁ

7.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

7.1

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.03.2021 r. i jest opublikowany na stronie internetowej
Organizatora: www.at-krotoszyn.pl.

7.2

Ewentualne zobowiązania podatkowe związane z otrzymanymi nagrodami obciążają Uczestnika
Programu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami podatkowymi.

7.3

Ewentualne spory, które mogą powstać między Stronami w związku z realizacją postanowień
niniejszego Regulaminu, rozpatrywane będą w pierwszej kolejności na drodze polubownej.
W razie niedojścia do porozumienia między Stronami, spór zostanie przekazany do rozstrzygnięcia
przez Sąd właściwy dla Organizatora.
Załącznik: Wzór Karty zgłoszeniowej.
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