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REGULAMIN OFERTY SPECJALNEJ  

„Lojalny Klient”  

  

  

§ 1  

Postanowienia ogólne  

  

1. Niniejsza oferta specjalna prowadzona jest pod nazwą „Lojalny Klient”, zwana 

dalej Ofertą bądź Programem Promocyjnym, jest organizowana na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej przez ŁÓDŹ JTB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Łodzi (91 - 222), przy 

ulicy Szczecińskiej 38A, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000402511, REGON: 101327272, NIP: 

9471980675, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX 

Wydział Gospodarczy (zwaną dalej „Organizatorem”). Niniejszy regulamin określa 

zasady skorzystania z Oferty oraz jej przedmiot.  

2. Skorzystanie z Oferty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie 

danych osobowych w celu związanym z uczestnictwem w niniejszej Ofercie. 

Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywało zgodnie  

z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

Organizator zapewnia prawo do wglądu i zmiany danych osobowych.  

3. Osoba korzystająca z Oferty może wyrazić zgodę na rozpowszechnianie wizerunku 

w celach marketingowych Oferty organizowanej przez Organizatora. Osoba 

korzystająca z Oferty może wyrazić również zgodę na otrzymywanie informacji 

handlowych na podany w ankiecie adres pocztowy oraz adres e-mailowy, na 

podstawie ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną (Dz. U. 144, poz. 1204 

z 2002 r. z późn. zm.).   

4. Organizator informuje, że w razie skorzystania z oferty staje się on administratorem 

danych osobowych. 

 

Administratorem danych osobowych jest Łódź JTB Sp. z o.o. Spółka komandytowa 

z siedzibą w: ul. Szczecińskiej 38A, 91-222 Łódź („Administrator”): 

  
a. Dane osobowe przetwarzane są w celu rejestracji w programie „Lojalny Klient”. 

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi dobrowolnie wyrażona 

(poprzez przystąpienie do programu „Lojalny Klient”) zgoda.  

b. Odbiorcą danych osobowych będą pracownicy i współpracownicy Administratora, a 

także firmy świadczące na rzecz Administratora usługi w zakresie niszczenia 

dokumentacji. 

c. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej.  

d. Dane osobowe będą przechowywane do zakończenia programu „Lojalny Klient” lub 

do momentu wycofania zgody na udział w tym programie, z uwzględnieniem terminów 

przedawnienia ewentualnych roszczeń. 
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e. Przysługuje Pani/Panu prawo do: 

 

 żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, 

 cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; nie wpływa to na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem  

 wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

f. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu wzięcia udziału  

w programie „Lojalny Klient”; 

g. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu, ani służyły do 

zautomatyzowanego podejmowanie decyzji. 

h. Po zakończeniu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w pierwotnym 

celu, danie nie będą przetwarzane w żadnym innym celu. 

   

5. W razie zmiany przepisów w zakresie ochrony danych osobowych, Organizator 

niezwłocznie wprowadzi stosowne zmiany w Regulaminie Oferty Specjalnej i 

wprowadzi je w życie. Zaktualizowany Regulamin zostanie opublikowany na stronie 

internetowej Organizatora: www.bednarek.com.pl. Zmiany wynikające ze zmiany 

przepisów prawa powszechnie obowiązującego nie wymagają zgody Uczestnika 

ani indywidualnego poinformowania.   

  

  

  

  

§ 2  

Zasady uczestnictwa  

  

1. Liczba Uczestników korzystających z Oferty jest nieograniczona.  

2. Warunkiem uczestnictwa w Ofercie jest łączne spełnienie następujących 

warunków:  

a) Akceptacja niniejszego regulaminu,  

b) Korzystanie z usług Organizatora na zasadach i w sposób zgodny z 

postanowieniami umownymi,  

c) Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z § 1 ust. 2  

i 4,  

3. W razie przystąpienia do Oferty i spełnienia warunków uczestnictwa w niej, w tym 

okazania podmiotowi czynnemu w lokalu przedsiębiorstwa Organizatora dowodu 

spełnienia tychże warunków, Uczestnik otrzymuje jeden Kupon promocyjny, który 

stanowi potwierdzenie jego uczestnictwa w Programie Promocyjnym. Kupon 

promocyjny podpisywany jest imieniem i nazwiskiem Uczestnika Oferty, a nadto 

przypisywany jest do konkretnego numeru rejestracyjnego pojazdu. Kupon 

promocyjny nie stanowi środka płatniczego i takowego nie zastępuje.  

4. Uczestnik w trakcie obowiązywania Programu Promocyjnego otrzymuje pieczątki 

ujawniane w kuponie promocyjnym. Maksymalna ilość pieczątek wynosi trzy.   

5. Uczestnik oferty ma rok na skomplementowanie drugiej i trzeciej pieczątki od 

momentu otrzymania pierwszej. Po upływie tego terminu niepełny kupon ulega 

unieważnieniu.   
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5. Warunkiem otrzymania jednej pieczątki jest wykonanie zlecenia serwisowego w 

warsztacie Organizatora na kwotę co najmniej 249,00 zł brutto, zatwierdzone 

fakturą wystawioną przez Organizatora, z zastrzeżeniem ust. 7.  

6. Przez zlecenie serwisowe rozumie się zlecenie Organizatorowi wykonania naprawy, 

czynności serwisowych, zakupu towaru wraz z montażem.  

7. Uczestnik nie może otrzymać więcej aniżeli jedną pieczątkę w kuponie 

promocyjnym za jedno pełne zlecenie serwisowe w warsztacie Organizatora, 

niezależnie od wartości zakupionych przez Uczestnika usług lub towarów wraz z 

montażem.  

  

  

§ 3  

Przedmiot Oferty  

  

1. Przedmiotem Oferty jest uzyskanie prawa, po spełnieniu warunków oferty 

promocyjnej, do jednorazowego świadczenia oferowanego przez Organizatora za 

opłatą 1 zł, które wedle uznania Uczestnika może polegać na:  

  

a. Usłudze wymiany kompletu opon lub kompletu kół  

b. Kontroli sezonowej pojazdu (sprawdzeniu podlegają 23 punkty, wg. listy 

kontrolnej z załącznika),  

c. Pomiarze geometrii zawieszenia bez regulacji kątów  

  

d. Pomiarze skuteczności hamulców i amortyzatorów na linii diagnostycznej  

(tzw. ścieżka diagnostyczna),  

e. Regulacji świateł,  

f. Myciu nadwozia,  

g. Odkurzaniu wnętrza samochodu wraz z myciem szyb,  

  

2. Uczestnik, po otrzymaniu 3 pieczątek, uzyskuje prawo do skorzystania ze 

świadczenia Organizatora, o którym mowa w ust. 1. Uczestnik może według 

swojego wyboru, skorzystać z wszystkich lub niektórych punktów pakietu 

promocyjnego, pod warunkiem wcześniejszego umówienia się na wizytę w 

warsztacie Organizatora. W przypadku nieskorzystania ze wszystkich punktów 

pakietu promocyjnego podczas jednej wizyty w warsztacie Organizatora, 

niewykorzystane przepadają.   

3. Uczestnik, po spełnieniu wszystkich pozostałych warunków oferty promocyjnej, 

uzyskuje prawo do skorzystania z pakietu promocyjnego w ciągu roku od daty 

otrzymania trzeciej pieczątki. Nieskorzystanie z pakietu promocyjnego w tym 

terminie skutkuje unieważnieniem kuponu.   

4. Świadczenie, o którym mowa w ust. 1 może być wykonane jedynie na żądanie 

osoby, której imię i nazwisko widnieje na Kuponie Promocyjnym, a także w 

odniesieniu do pojazdu mechanicznego, którego numer rejestracyjny jest 

ujawniony na Kuponie Promocyjnym.   

5. Uczestnikowi, który uprawniony jest do skorzystania z przedmiotu Oferty przysługuje 

prawo do przekazania uprawnienia osobom trzecim jedynie po wcześniejszym 

wyrażeniu zgody przez Organizatora oraz zaakceptowaniu warunków Regulaminu 
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oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na warunkach 

określonych w Regulaminie przez te osoby.  

6. Uczestnik, który skorzystał z Oferty, może ponownie do niej przystąpić, na zasadach 

tożsamych z nowoprzystępującymi Uczestnikami.   

  

§ 4  

Rezygnacja z Oferty  

  

1. Uczestnik nie może domagać się zamiany Oferty na inne świadczenie.  

2. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Programie Promocyjnym w każdym 

czasie.  

3. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych oznacza rezygnację z  

Oferty.   

4. W razie rezygnacji z uczestnictwa w Ofercie Uczestnikowi nie przysługują żadne 

roszczenia wobec Organizatora.  

  

  

§ 5  

Okres obowiązywania Oferty  

  

1. Oferta obowiązuje od dn. 01.05.2018 r. do 30.04.2021 r. przy czym Uczestnik 

uprawniony jest do otrzymania pieczątek w okresie od 01.05.2018 r. do 30.04.2020 

r. Postanowienie to nie narusza treści §2 ust. 5 oraz                      § 3 ust. 3.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia okresu obowiązywania Oferty, 

co wymaga zmiany treści niniejszego Regulaminu. Zaktualizowany Regulamin 

zostanie opublikowany na stronie internetowej Organizatora: 

www.bednarek.com.pl. Zmiany Regulaminu w tym zakresie nie wymagają zgody 

Uczestnika ani indywidualnego poinformowania.   

3. Po upływie okresu obowiązywania Programu Promocyjnego Uczestnik traci 

uprawnienia, o których mowa w niniejszej Ofercie. Z tytułu niewykorzystanych 

świadczeń Uczestnik nie może rościć sobie żadnych praw wobec Organizatora.  

  

§ 6  

Postanowienia końcowe  

  

1. Zasady skorzystania z przedmiotu Oferty określa wyłącznie niniejszy Regulamin.  

2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem będą miały zastosowanie 

odpowiednie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy kodeksu 

cywilnego.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego 

Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków skorzystania z 

przedmiotu Oferty. Zaktualizowany Regulamin zostanie opublikowany na stronie 

internetowej Organizatora: www.bednarek.com.pl. Zmiany mogące wpłynąć na 

pogorszenie warunków skorzystania z przedmiotu Oferty wymagają zgody 

Uczestnika oraz indywidualnego poinformowania.  

4. Wszystkie treści zawarte w materiałach promocyjnych związanych z niniejszą 

Ofertą mają charakter jedynie informacyjny.  

5. Niniejsza „oferta” nie ma charakteru oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.  
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