Regulamin Programu
„Pierokarta Stałego Klienta”

1. Organizatorem programu „Pierokarta Stałego Klienta” jest PIEROGARNIA KASZUBSKA ROGOWSKI, NOWAK SPÓŁKA JAWNA z
siedzibą w Szczecinie, KRS 0000444802, Pl. Zgody 1, 70-472.
2. Program „Pierokarty Stałego Klienta” jest skierowany dla osób dokonujących zakupów wyrobów Pierogarni Kaszubskiej w lokalu
przy Pl. Zgody 1 lub w opcji ‘Pierogi z dostawą’.
3. Celem programu „Pierokarty Stałego Klienta” jest nagradzanie stałych klientów Pierogarni Kaszubskiej za stałe odwiedzanie
naszej Pierogarni.
4. Niniejszy regulamin stanowi podstawę działania programu „Pierokarty Stałego Klienta” jak również określa prawa i obowiązki
jego Uczestników. Program regulaminu obowiązuje spółkę Pierogarnia Kaszubska Rogowski, Nowak sp.J i Uczestników od chwili
jego ogłoszenia.
1. Definicje
 Program „Pierokarta Stałego Klienta” zwany dalej "Programem", jest zorganizowanym przez spółkę Pierogarnia Kaszubska
Rogowski, Nowak sp.J systemem pozwalającym na nagradzanie Uczestników,
 „Pierokarta Stałego Klienta” – dalej jako „Karta”, imienna karta, która służy jako dowód uczestnictwa w Programie,
 Pierogarnia Kaszubska – punkty sprzedaży wyrobów Pierogarnia Kaszubska Rogowski, Nowak sp.J z siedzibą w Szczecinie, Pl.
Zgody 1, 70 – 472,
 Uczestnik Programu – osoba dokonująca zakupu wyrobów w Pierogarni Kaszubskiej, która do Programu przystąpiła na zasadach
opisanych w niniejszym Regulaminie.
2. Postanowienia Ogólne
1. W ramach Programu Uczestnik gromadzi pieczątki za każdy zakup wyrobów w Pierogarni Kaszubskiej, a następnie może je
wymienić na 10 sztuk pierogów gotowanych lub z oleju, na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie.
2. Punkty i prawa związane z Programem nie mogą być odsprzedawane lub przenoszone pomiędzy Uczestnikami Programu. W
przypadku, gdy Uczestnik posiada więcej niż jedną kartę, nie są one łączone w jedno konto.
3. Punkty zebrane na karcie nie podlegają wymianie na gotówkę. Prawo do korzystania z konta a w szczególności do wymiany
punktów, jest osobiste i przysługuje wyłącznie Uczestnikowi.
3. Uczestnictwo
1. Uczestnik Programu może brać udział w Programie tylko osobiście a jego uczestnictwo nie podlega przeniesieniu na inne osoby.
2. Każdy Uczestnik może mieć kilka Kart w Programie.
3. Aby przystąpić do Programu należy w sposób czytelny, kompletny i zgodny z prawdą wypełnić oznaczone pola na Karcie.
4. Tylko prawidłowo wypełniona karta może być zaakceptowana przez Organizatora.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia Karty w uzasadnionych przypadkach, tj.: niekompletne lub nieczytelne dane
osobowe, podejrzenie nadużycia.
6. Uczestnik, biorąc udział w programie akceptuje regulamin, który jest dostępny w Pierogarni Kaszubskiej oraz na stronie
www.pierogarnia.szczecin.pl
7. Dane osobowe Uczestnika zostaną wprowadzone do bazy danych Organizatora i będą skutecznie chronione.
8. Uczestnik zobowiązuje się poinformować Organizatora o zmianie swoich danych osobowych. W przypadku nie powiadomienia o
zmianie danych osobowych, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub brak działania spowodowany
niezaktualizowaniem danych.
4. Karta
1. Każdy Uczestnik przystępujący do Programu otrzymuje Kartę.
2. Karta Programu ważna jest w lokalu Pierogarni Kaszubskiej oraz w opcji ‘Pierogi z dostawą’.
3. Karta umożliwia Uczestnikowi gromadzenie pieczątek przyznawanych za zakup dowolnych wyrobów dostępnych aktualnie w
menu wg zasad opisanych poniżej.
4. Karta umożliwia Uczestnikowi wymianę zgromadzonych wszystkich 10 pieczątek, na 10 sztuk gotowanych pierogów o dowolnym
smaku wg zasad opisanych poniżej.
5. Punkty zbierane na Karcie przez Uczestnika są ważne przez dwa miesiące od przyznania karty.
5. System przyznawania punktów/pieczątek na koncie Uczestnika.
1. Organizator zobowiązuje się przyznawać Uczestnikowi pieczątki za zakup wyrobów.
2. Pieczątki przyznawane są wyłącznie po dokonaniu zakupu w złotych polskich, za minimum 10 zł, gdzie za jeden zakup
przyznawana jest jedna pieczątka.
3. Uczestnik otrzymuje jedną pieczątkę, nawet gdy zakupuje wyroby o wartości wielokrotności 10 zł na jeden paragon, lub gdy
zakupuje wyroby na kilka paragonów o minimalnej wartości 10 zł każdy. Uczestnikowi przysługuje jedna pieczątka dziennie, a
Organizator odnotuje datę przyznania pieczątki na karcie Uczestnika.
4. Dostawca w opcji ‘Pierogi z dostawą’ przyznaje pieczątkę każdemu Uczestnikowi Programu, nawet gdy zamówienie jest zbiorcze i
na jeden paragon/fakturę.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad przyznawania pieczątek.
6. Pieczątki są nabijane na Kartę podczas zakupów i wyłącznie po okazaniu Karty sprzedawcy lub dostawcy w przypadku opcji
‘Pierogi z dostawą’.
7. W sytuacji, gdy Karta zaginie lub zostanie skradziona, pieczątki zdobyte przez Klienta nie podlegają odtworzeniu.
6. Wymiana pieczątek na wyroby
1. Po zebraniu 10 pieczątek, Uczestnikowi przysługuje prawo odebrania 10 sztuk pierogów gotowanych lub z oleju o dowolnym
smaku.
2. Odbiór następuję wyłącznie w lokalu, nawet gdy wszystkie pieczątki zostały przyznane w opcji ‘Pierogi z dostawą’.

3. Warunkiem odbioru 10 sztuk pierogów jest zebranie wszystkich 10 pieczątek oraz poprawne wypełnienie pól na Karcie.
4. Pieczątki zebrane na koncie Uczestnika nie podlegają wymianie na gotówkę ani nie mogą być odstąpione przez Uczestnika
osobom trzecim.
5. Po odebraniu 10 pierogów, Karta Uczestnika bierze udział w konkursie na najwięcej zjedzonych pierogów w ciągu kwartału i
uprawnia do odebrania nagrody przewidzianej przez Organizatora.
7. Unieważnienie Karty
1. Organizator może anulować Kartę Uczestnika ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Uczestnik nie przestrzega niniejszego
regulaminu, podał nieprawdziwe dane osobowe lub podał się za inną osobę.
2. Organizator może unieważnić Kartę, w przypadku zakończenia Programu, lub czasowego zawieszenia Programu.
3. Z chwilą unieważnienia Karty Uczestnika zebrane na Karcie pieczątki zostaną unieważnione.
4. W każdym momencie Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Programie.
8. Zakończenie lub zawieszenie Programu
1. Program utworzony jest na czas nieokreślony i będzie trwał do odwołania.
2. Organizator wskaże termin zakończenia z 14 dniowym wyprzedzeniem na stronie www.pierogarnia.szczecin.pl
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia Programu w każdej chwili, bez podania przyczyny.
4. W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu Organizator poinformuje o tym fakcie na stronie
www.pierogarnia.szczecin.pl i poda w przypadku zawieszenia, zasady honorowania zebranych do tej pory pieczątek.
5. W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu Uczestnik będzie mógł wymienić zebrane pieczątki na 10 sztuk pierogów
pod warunkiem, że zebrał ich odpowiednią ilość. W przeciwnym razie pieczątki zostaną unieważnione.
9. Ochrona danych osobowych
1. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celach statystycznych oraz
marketingowych przedstawionych w Regulaminie Programu „Pierokarta Stałego Klienta”. Dane osobowe podlegają ochronie na
podstawie Ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Zgoda, o której mowa, zostaje wyrażona przez
Uczestnika przez własnoręczne wypełnienie pól na Karcie.
2. Uczestnicy Programu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
3. Uczestnik biorąc udział w Programie na bieżąco będzie informowany podanym kanałem łączności na Karcie o aktualnie
prowadzonych akcjach promocyjnych w Pierogarni Kaszubskiej.
4. Organizator zastrzega, że nie może powierzyć przetwarzanie danych osobowych innym podmiotom trzecim (w tym, za granicą).
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