
1 | S t r o n a  
 

 
Regulamin Programu Lojalnościowego 

 „ZAKUPY+”  
           realizowanego     

                                                                                            przez Jarosławdis Sp. z o. o., 
                     (zwany dalej „Regulaminem”) 

 
 
 

§ 1. Postanowienia ogólne 
        
1. Organizatorem Programu Lojalnościowego „ZAKUPY+”, zwanego dalej również „Programem”, jest 

Jarosławdis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Program obowiązuje w Hipermarkecie E. Leclerc 
znajdującym się w Jarosławiu, ul. Sikorskiego 2A, zwanym dalej również „Hipermarketem”. 

2. Program skierowany jest do klientów Hipermarketu – pełnoletnich osób fizycznych niebędących 
przedsiębiorcami oraz przedsiębiorców i ma na celu zyskanie ich lojalności poprzez sumowanie 
uzyskanych punktów premiowych na indywidualnym koncie klienta „ZAKUPY+”, zwanym dalej również 
„Kontem”, i ich wykorzystywanie w celu zapłaty za zakupione towary. 

3. Niniejszy Regulamin określa zasady przyznawania punktów premiowych, otwierania i prowadzenia 
Kont oraz wydawania klientom Karty Lojalnościowej E. Leclerc, zwanej dalej również „Kartą”, oraz 
korzystania z niej w ramach niniejszego Programu. Przez „Kartę” rozumie się kartę główną oraz dwie 
mini karty dodatkowe wydawane zgodnie z § 2 ust. 2 Regulaminu. 

4. Przez punkty premiowe należy rozumieć punkty uzyskane przez klienta w ramach dokonywanych 
zakupów wybranych towarów objętych Programem, które gromadzone są na Koncie, zgodnie 
z postanowieniami Regulaminu. Jeden punkt premiowy stanowi równowartość jednego złotego (1 pkt 
= 1 PLN). 

 
                            

§ 2. Otwarcie Konta, wydanie Karty oraz zasady korzystania z Karty 
 
1. W celu otwarcia Konta oraz otrzymania Karty klient Hipermarketu zamierzający przystąpić do 

Programu składa w Punkcie Obsługi Klienta, zwanym dalej również „POK”, wypełniony i podpisany 
formularz zgłoszeniowy. Wzór formularza stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. 

2. Po złożeniu wypełnionego i podpisanego formularza klient otrzymuje nieodpłatnie Kartę, która jest 
aktywna od chwili jej wydania. W chwili wydania Karty zostaje również otwarte Konto klienta. 

3. Karta Lojalnościowa E. Leclerc jest kartą na okaziciela – może z niej skorzystać każdy klient będący w jej 
posiadaniu. 

4. W celu gromadzenia punktów premiowych na Koncie, klient powinien przekazać Kartę pracownikowi 
kasy w celu jej zeskanowania przed wydrukowaniem paragonu fiskalnego dla danej transakcji zakupu 
towarów. Po zeskanowaniu Karty na Koncie zostaje zarejestrowana kwota przyznanych punktów 
premiowych za dokonaną transakcję zakupu towarów. 

5. W celu skorzystania z punktów premiowych zgromadzonych na Koncie (przeliczanych na środki 
pieniężne) i dokonania zapłaty za zakupione towary, klient powinien przekazać Kartę pracownikowi 
kasy bezpośrednio przed zakończeniem transakcji zakupu towarów i oświadczyć o zamiarze 
skorzystania z całości lub określonej części punktów premiowych (przeliczanych na  środki pieniężne)  
zsumowanych na Koncie w celu dokonania zapłaty (całości lub części). Wykorzystanie zsumowanych 
na Koncie punktów premiowych jest możliwe od następnego dnia po ich przyznaniu. 

6. Realizacji zsumowanych na Koncie punktów premiowych (przeliczane na środki pieniężne) można 
dokonać jedynie w Hipermarkecie E. Leclerc w Jarosławiu określonym w § 1 ust. 1 Regulaminu. 
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7. Jeżeli klient chciałby wykorzystać całość zsumowanych punktów premiowych znajdujących się na jego 
Koncie, a wartość zakupów jest wyższa niż wysokość równowartości pieniężnej punktów premiowych 
znajdujących się na Jego Koncie, klient zobowiązany jest dokonać zapłaty brakującej kwoty przy użyciu 
innych środków płatniczych. 

8. Jeżeli wartość zakupów jest niższa niż równowartość pieniężna zsumowanych punktów premiowych 
znajdujących się na Koncie klienta, z Konta pobierana jest ilość punktów premiowych przeliczona na 
odpowiadającą im wartość zakupów, a różnica nadal pozostaje na Koncie. 

9. Informacja o sumie punktów premiowych przyznanych w związku z dokonaniem i zakupu towarów jest 
udostępniana klientowi na paragonie fiskalnym dla danej transakcji.  

10. Informacja o sumie zgromadzonych punktów premiowych zsumowanych na Koncie są udostępniane 
klientowi w następujący sposób: 
a) na paragonie fiskalnym po dokonaniu transakcji zakupu towarów przy użyciu Karty; 
b) w POK. 

11. Klient nie jest upoważniony do rozporządzania punktami premiowymi zgromadzonymi na jego Koncie 
w sposób odmienny od postanowień niniejszego Regulaminu. Zgromadzone na Koncie punkty 
premiowe nie podlegają wymianie na gotówkę oraz nie są oprocentowane. 

12. Okresem rozliczeniowym Konta jest okres od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku kalendarzowego. 
Punkty premiowe niewykorzystane przez klienta w ww. okresie rozliczeniowym są anulowane.                                                       

 
 

§ 3. Zasady działania Programu 
 
1. Za każde zakupy dokonane przy użyciu Karty na Koncie gromadzone są punkty premiowe 

w następujących wysokościach: 
  

Za wydane 50 PLN zwrot na Konto 2 pkt (2 PLN) 

Za wydane 100 PLN zwrot na Konto 5 pkt (5 PLN) 

Za wydane 150 PLN zwrot na Konto 8 pkt (8 PLN) 

Za wydane 200 PLN zwrot na Konto 11 pkt (11 PLN) 

Za wydane 250 PLN zwrot na Konto 14 pkt (14 PLN) 

Za wydane 300 PLN zwrot na Konto 17 pkt (17 PLN) 

Za wydane 350 PLN zwrot na Konto 20 pkt (20 PLN) 

Za wydane 400 PLN zwrot na Konto 23 pkt (23 PLN) 

Za wydane 450 PLN zwrot na Konto 26 pkt (26 PLN) 

Za wydane 500 PLN zwrot na Konto 29 pkt (29 PLN) 

 
Maksymalna suma punktów możliwa do uzyskania jednorazowo to 29 pkt (29 PLN). 
 
2. Programem nie są objęte następujące kategorie towarów: 

a) wyroby tytoniowe; 
b) alkohol; 
c) piwo bezalkoholowe; 
d) doładowania kart pre-paid; 
e) leki i inne wyroby farmaceutyczne; 
f) produkty żywienia początkowego. 

3. W ramach Programu organizowane są promocje specjalne, podczas których klienci posiadający Kartę 
uprawnieni będą do zakupu danych towarów w promocyjnych cenach. Warunkiem uczestnictwa 
w promocji specjalnej jest okazanie Karty zgodnie z § 2 ust. 4 Regulaminu. Wartość zakupionych  
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towarów objętych promocjami specjalnymi nie wlicza się do kwoty zakupów uprawniającej do 
otrzymania punktów premiowych zgodnie z ust. 1. 

4. Każda zmiana zasad Programu wymaga sporządzenia aneksu do Regulaminu oraz ogłoszenia 
w widocznym miejscu na terenie Hipermarketu. 

 
 

§ 4. Przedsiębiorcy w Programie 
 
1. Uczestnikami Programu mogą być również przedsiębiorcy w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego. 
2. Otwarcie Konta dla przedsiębiorcy wymaga zgody osoby upoważnionej do reprezentowania 

przedsiębiorcy wyrażonej poprzez złożenie przez nią podpisu na formularzu zgłoszeniowym, o którym 
mowa w § 2 ust. 1 Regulaminu. 

 
§ 5. Klub SENIOR+ 

 
1. W ramach Programu tworzy się klub SENIOR+, w którym obowiązują zasady Regulaminu 

z zastrzeżeniem postanowień niniejszego paragrafu. 
2. Do uczestnictwa w klubie SENIOR+ uprawnione są wyłącznie osoby fizyczne powyżej 65. roku życia 

niebędące przedsiębiorcami. 
3. Prawo uczestnictwa w klubie SENIOR+ ustala się przy otwarciu Konta na podstawie daty urodzenia 

podanej w formularzu zgłoszeniowym zweryfikowanej na podstawie dowodu osobistego klienta. 
Klient, który osiągnie wiek wymagany do uczestnictwa w klubie SENIOR+ w trakcie uczestnictwa 
w Programie, powinien zgłosić się do POK ze swoją Kartą w celu przystąpienia do klubu SENIOR+. 

4. Karta uczestnika klubu SENIOR+ jest imienna i wyłącznie on jest uprawniony do korzystania ze swojej 
Karty. Pracownik kasy jest uprawniony do weryfikacji tożsamości klienta posługującego się Kartą 
uczestnika klubu SENIOR+. W razie stwierdzenia przez pracownika kasy, że Kartą posługuje się inna 
osoba niż wskazany na niej uczestnik klubu SENIOR+, posiada on prawo odmowy zeskanowania Karty. 

5. Poza premiami określonymi w § 3 ust. 1, uczestnik klubu SENIOR+ otrzymuje dodatkowy rabat 
w wysokości 5% wartości zakupów za każde zakupy za co najmniej 25 PLN dokonane w poniedziałek 
lub czwartek (pod warunkiem okazania Karty zgodnie z § 2 ust. 4). 

 
 

§ 6. Postepowanie w razie utraty lub zniszczenia Karty oraz zwrot produktów 
 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez klienta wynikające z dokonania 
transakcji zakupu przy użyciu Karty przez osoby trzecie, które weszły w jej posiadanie. 

2. Klient jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania (osobiście) POK o fakcie utraty Karty w celu 
jej zablokowania. Pracownik POK sprawdza zgodność danych klienta zgłaszającego utratę Karty 
z danymi podanymi na formularzu zgłoszeniowym Karty (imię, nazwisko oraz data urodzenia) na 
podstawie dowodu osobistego. W przypadku zgodności danych, pracownik POK dokonuje 
niezwłocznie blokady karty. Niewykorzystane punkty premiowe znajdujące się na Karcie w momencie 
jej blokady przez pracownika POK zostają przekazane na nowa Kartę w ciągu 24 godzin od momentu 
blokady karty. 

3. W przypadku zniszczenia Karty, warunkiem uzyskania nowej Karty jest zwrot zniszczonej karty. 
4. W przypadku gdy klient zwraca towar, który był objęty Programem, nie dokonuje się żadnych operacji 

na Koncie, a klient otrzymuje zwrot wartości zwracanych towarów, pomniejszony o równowartość 
pieniężną punktów premiowych przyznanych przy zakupie tego towaru. 

5. W przypadku gdy klient zwraca towar, za który płacił w całości lub w części środkami pieniężnymi 
stanowiącymi równowartość punktów premiowych zgromadzonych na Koncie, Organizator zwraca na 
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Konto sumę punktów premiowych pobranych wcześniej z tego Konta jako zapłata z związku z zakupem 
danego towaru. 

6. W przypadku gdy klient zwraca towar, za który zapłacił w całości lub w części środkami pieniężnymi 
stanowiącymi równowartość punktów premiowych zgromadzonych na Koncie i jednocześnie towar 
ten był objęty Programem, Organizator zwraca na Konto klienta sumę punktów premiowych 
pobranych wcześniej z tego Konta jako zapłata w związku z zakupem danego towaru, pomniejszoną 
o sumę punktów premiowych przyznanych przy zakupie tego towaru. 

 
 

§ 7. Reklamacje 
 
1. Reklamacje dotyczące Konta klient może składać na piśmie w POK w terminie 14 dni od dnia dokonania 

transakcji zakupu objętej reklamacją. Reklamację składa się na formularzu, którego wzór stanowi 
załącznik nr 2 do Regulaminu. 

2. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dni od daty wpływu. Odpowiedź na złożoną reklamację 
jest udzielana pisemnie na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu. 

 
 

§ 8. Zakończenie uczestnictwa w Programie i zakończenie Programu 
 

1. Klient uczestniczący w Programie ma prawo w każdej chwili zrezygnować z uczestnictwa w Programie. 
W tym celu powinien on złożyć w POK pisemne oświadczenie o rezygnacji z uczestnictwa w Programie 
opatrzone datą oraz własnoręcznym podpisem. Jednocześnie klient rezygnujący z uczestnictwa 
w Programie zobowiązany jest do zwrotu Karty. 

2. Niezwłocznie po złożeniu oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, Konto klienta wraz z jego danymi 
osobowymi są usuwane. 

3. Organizator ma prawo w każdej chwili zakończyć Program bez podawania przyczyny. W tym celu 
umieszcza on na terenie Hipermarketu widoczne informacje o zakończeniu Programu. Klienci 
posiadający Kartę mają prawo skorzystać z punktów premiowych zgromadzonych na Koncie przez 
1 miesiąc od dnia obwieszczenia informacji o zakończeniu Programu. Po upływie tego okresu wszystkie 
Konta zostaną usunięte. 

 
 

§ 9. Postanowienia końcowe 
 
1. Zmiana niniejszego Regulaminu wymaga formy pisemnej. 
2. Regulamin (oraz jego zmiany) udostępniany jest do wglądu w POK dla osób, które przystąpiły do 

Programu lub zamierzają do niego przystąpić. 
3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 22-08-2019.  
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Ochrona danych osobowych 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 
2016 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informujemy, iż: 
 

a) Administratorem przekazanych przez Panią / Pana danych osobowych w ramach uczestnictwa 
w Programie Lojalnościowym „ZAKUPY+” jest Jarosławdis Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-
347) przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 45/79, wpisana do rejestru przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000635634, NIP: 525267059, REGON: 
365357305. Kontakt w sprawie danych osobowych: biuro@leclerc.jaroslawdis.pl. 

b) Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu uczestnictwa w Programie Lojalnościowym 
„ZAKUPY+” na podstawie udzielonej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz dla celów 
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Jarosławdis Sp. z o. o. 
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w tym w szczególności w celu realizacji uczestnictwa w programie 
lojalnościowym, rozpatrywania reklamacji oraz ustalenia, dochodzenia i obrony wzajemnych 
roszczeń. 

c) Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres uczestnictwa w Programie 
Lojalnościowym „ZAKUPY+”, do czasu wycofania udzielonej zgody w zakresie danych objętych 
zgodą lub lub do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z uczestnictwa w Programie 
Lojalnościowym „ZAKUPY+”. 

d) Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą podmioty powiązane z Jarosławdis Sp. z o.o. oraz 
dostawcy usług dla Jarosławdis Sp. z o.o., w tym usług księgowych i marketingowych. 

e) Zebrane od Pani / Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji 
międzynarodowych.  

f) Posiada Pani / Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo 
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

g) Posiada Pani / Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani / Pan, iż 
przetwarzanie danych osobowych Pani / Pana dotyczących narusza przepisy RODO lub inne 
przepisy określające sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych. 

h) Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla 
uczestnictwa w Programie. 

i) Podane przez Panią / Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji 
w sposób zautomatyzowany, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 

 


