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REGULAMIN PROGRAMU „POLECAM CIRCLE K” 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy regulamin (dalej zwany „Regulamin”) określa zasady Programu „Polecam Circle K” –

(dalej zwana „Programem”) organizowanego przez Circle K Polska Sp. z o.o. z siedzibą w 

Warszawie przy ulicy Puławskiej 86, 02-603 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000012413, kapitał zakładowy 748.334.706,00 PLN 

(dalej zwana „Organizatorem”).  

2. Program prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

II. CZAS TRWANIA PROGRAMU 

1. Program trwa od 01 kwietnia 2020 roku do 31 sierpnia 2020 roku. 

2. Zakończenie Programu nie wpływa na prawa nabyte przez Uczestników w okresie jego trwania. 

III. UCZESTNIK PROGRAMU 

1. Uczestnikiem Programu może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności 

prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, która jest 

uczestnikiem Programu EXTRA Club (dalej zwana „Uczestnikiem”). Przez uczestnika 

Programu EXTRA CLUB, należy uznać osoby z dokończoną rejestracją w Programie EXTRA 

Club. 

2. Uczestnikiem nie mogą być: 

a) pracownicy Organizatora oraz osoby współpracujące z Organizatorem na podstawie 

umów cywilnoprawnych a także ich małżonkowie, rodzice, dzieci, rodzeństwo  

małżonkowie tych osób; 

b) osoby współpracujące z Organizatorem w celu przekazywania ofert do potencjalnych 

klientów Organizatora oraz ich pracownicy, współpracownicy a także ich rodzice, dzieci, 

rodzeństwo oraz małżonkowie tych osób.  

3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w niniejszym Regulaminie. 

IV. ZASADY PROGRAMU 

1. Uczestnik w czasie trwania Programu otrzyma 2500 punktów EXTRA CLUB (dalej zwane 

Premią) jeśli zostaną spełnione łącznie poniższe przesłanki: 

a) Uczestnik poleci nowemu Klientowi (dalej zwany: „Nowym Klientem”) ofertę Organizatora 

na karty paliwowe „ROUTEX” lub Circle K EASY Card; 

b) Uczestnik przekaże Organizatorowi za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie 

internatowej https://circlek.secure.force.com/flowCKPLB2CReferrals.dane kontaktowe 

Nowego Klienta oraz swój numer karty Programu EXTRA CLUB albo Nowy Klient sam 

zgłosi się do Organizatora i poda informacje, że oferta Organizatora na karty paliwowe 

„ROUTEX” lub Circle K EASY Card została mu polecona przez Uczestnika: 

c) Nowy Klient podpisze z Organizatorem umowę sprzedaży bezgotówkowej „ROUTEX” albo 

umowę na karty paliwowe Circle K EASY Card 

2. Przez podpisanie umowy na karty paliwowe Circle K EASY Card uznaje się, aktywacje konta w 

ciągu 3 miesięcy od przekazania kart paliwowych Nowemu Klientowi. 
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3. Przez Nowego Klienta należy uznać podmiot, którego danych Organizator nie posiadał przed 

ich przekazaniem w ramach niniejszego Programu zgodnie z ust. 1 pkt b). 

4. Uczestnik oświadcza, iż Nowy Klient wyraził zgodę na kontakt telefoniczny lub za 

pośrednictwem poczty elektronicznej przez Organizatora w celu przedstawienia mu oferty 

handlowej na karty paliwowe ROUTEX” lub Circle K EASY Card. 

5. W przypadku, gdy Nowy Klient sam zgłosi się do Organizatora i poda informacje, że oferta 

Organizatora EASY Card została mu polecona przez Uczestnika, Uczestnik zobowiązany jest 

do kontaktu z Organizatorem w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia przez Nowego Klienta i podania 

danych niezbędnych do przyznania Premii, w tym swój numer karty Programu EXTRA CLUB. 

6. Premie będą przekazywane do 15 dnia każdego miesiąca, po miesiącu, w którym Nowy Klient 

podpisał umowę sprzedaży bezgotówkowej „ROUTEX” albo Circle K EASY Card. 

7. Uczestnik nie może polecić samego siebie.  

8. Uczestnikowi nie przysługuje Premia w przypadku braku uzyskania przez Nowego Klienta 

pozytywnej weryfikacji finansowej lub niespełnienia innych warunków formalnych, które na 

podstawie decyzji Organizatora stanowią przeszkodę do zawarcia umowy na karty paliwowe 

Organizatora. 

9. Uzyskana Premia podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób 

fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 

dochodowym od osób fizycznych. W przypadku, gdy wartość Premii należnej Uczestnikowi w 

ramach niniejszego Programu przekroczy w roku kalendarzowym kwotę 200,00 PLN (tj. 

równowartość 10000 punktów Extra Club) Organizator zastrzega sobie prawo uzależnienia 

przyznania punktów Uczestnikowi od uzyskania od niego danych niezbędnych do wypełnienia 

informacji PIT-11. 

10. W przypadku usunięcia Uczestnika z Programu EXTRA CLUB, Uczestnik Programu traci prawo 

do Premii. 

11. Nie jest możliwe odstąpienie lub przeniesienie przez Uczestnika prawa do Premii na rzecz 

osoby trzeciej. Nie przysługuje również prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości 

nagród ani otrzymania ekwiwalentu pieniężnego. Uczestnik może zrzec się Nagrody. 

V. REKLAMACJE 

1. Reklamacje związane z przeprowadzeniem Programu można przesyłać mailowo na adres 

bok@circlekeurope.com lub listownie na adres Organizatora: Circle K Polska Sp. z o.o., ul. 

Puławska 86, 02-603 Warszawa, z dopiskiem na kopercie lub w temacie emaila „Poleć Circle 

K”. 

2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładny opis reklamacji oraz dane Uczestnika 

niezbędne do przesłania mu odpowiedzi. Dane udostępniane przez Uczestników w związku ze 

zgłoszeniem reklamacji wykorzystywane będą przez Organizatora wyłącznie w celu 

rozpatrzenia i odpowiedzi na reklamację, a po zakończeniu procedury reklamacyjnej dane 

zostaną usunięte przez Organizatora.  

3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 30 dni kalendarzowych od daty 

ich otrzymania. Organizator rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia niniejszego 
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Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony emailem (o ile będzie 

podany) albo listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego albo data umieszczenia 

oświadczenia Organizatora do środka komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 61 § 2 Kodeksu 

Cywilnego).  

VI. DANE OSOBOWE 

1. W związku z udziałem Uczestnika w Programie, przetwarzane są jego dane osobowe zgodnie 

z poniższymi informacjami:  

1.1. Administratorem przekazanych danych osobowych jest Circle K Polska Sp. z o.o. z 

siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 86, 02-603 Warszawa.  

1.2. W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, Uczestnik może 

wysłać wiadomość e-mail na adres: privacy_poland@circlekeurope.com, lub 

pisemnie na adres siedziby Administratora. Uczestnik może także skontaktować się 

z Inspektorem Ochrony Danych Organizatora w każdej sprawie dotyczącej 

przetwarzania danych osobowych, wysyłając wiadomość e-mail na adres 

privacy@circlekeurope.com lub wysyłając pismo na adres: Data Protection Officer, 

Circle K AS, Pb 1176 Sentrum, 0107 Oslo, Norwegia.  

1.3. W przypadku jakichkolwiek pytań Uczestnik może także skontaktować się z Circle 

K za pośrednictwem biura obsługi klienta: bok@circlekeurope.com, tel: 22 255 22 

55. 

1.4. Dane osobowe Uczestnika są przetwarzane w celu: 

a) wypełnienia obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów, przede 

wszystkim z przepisów podatkowych oraz księgowych (art. 6 ust. 1 lit. c. 

RODO); 

b) umożliwienia udziału w programie polecającym „Polecam Circle K” - podstawą 

prawną jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit f. 

RODO), polegający na zapewnieniu możliwości udziału w programie 

polecającym;  

c) obsługi formularza zgłoszeniowego dotyczącego udziału w Programie – 

podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 

lit f. RODO), polegający na rozpatrzeniu złożonego formularza; 

d) wewnętrznych celach administracyjnych Circle K – podstawą prawną jest 

prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 

polegający na sprawnym zarządzaniu przedsiębiorstwem Administratora;  

e) wewnętrznych celach administracyjnych Grupy Kapitałowej Circle K – 

podstawą prawną jest pewnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 

lit. f RODO), polegający na sprawnym zarządzaniu przedsiębiorstwami z Grupy 

Kapitałowej; 

f) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi 

roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania jest 

prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 

mailto:privacy_poland@circlekeurope.com
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polegający na obrony swoich interesów gospodarczych. 

1.5. Dane osobowe Uczestnika, będą przetwarzane przez czas trwania Programu. 

Okres przetwarzania może każdorazowo zostać przedłużony o okres 

przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych Uczestnika 

będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony 

przed takimi roszczeniami przez Administratora lub o okres niezbędny do 

wypełnienia obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów, przede 

wszystkim z przepisów podatkowych oraz księgowych jeżeli przetwarzanie danych 

osobowych Uczestnika będzie niezbędne w tym zakresie. Po tym okresie dane 

będą przetwarzane jedynie w zakresie wymagane przez przepisy prawa. 

1.6. Dane osobowe Uczestnika mogą być przekazywane podmiotom świadczącym 

usługi na rzecz Administratora, w szczególności dostawcom usług IT oraz 

podmiotom świadczącym wsparcie administracyjne.  

1.7. Państwa dane osobowe mogą również zostać udostępnione spółkom z Grupy 

Kapitałowej Circle K. Podstawą prawną udostępnienia jest prawnie uzasadniony 

interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na sprawnym 

zarządzaniu przedsiębiorstwami z Grupy Kapitałowej.  

1.8.  Dane osobowe Uczestnika mogą również zostać udostępnione podmiotom 

powiązanym z Circle K Polska Sp. z o.o., których siedziba znajduje się poza 

terenem Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W 

przypadku takiego udostępnienia Administrator gwarantuje zapewnienie 

specjalnych zabezpieczeń oraz odpowiedniego poziomu ochrony danych 

osobowych jak również legalizację transferu danych do państwa trzeciego poprzez 

zawarcie odpowiedniej umowy z takim podmiotem.   

1.9. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz uzyskania ich kopii, 

prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz w 

zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego 

interesu Administratora, prawo wniesienia sprzeciwu.  

1.10. Uczestnik posiada także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w razie 

uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne 

przepisy określające sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych.  

1.11. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne 

do udziału w Programie.  

2. Uczestnik jest zobowiązany do przekazania Nowemu Klientowi poniższych informacji 

dotyczących przetwarzania danych osobowych: 

2.1. Administratorem przekazanych danych osobowych jest Circle K Polska Sp. z o.o. 

z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 86, 02-603 Warszawa.  

2.2. W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, mogą Państwo 

wysłać wiadomość e-mail na adres: privacy_poland@circlekeurope.com, lub 

pisemnie na adres siedziby Administratora. Mogą Państwo także skontaktować się 

mailto:privacy_poland@circlekeurope.com
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z naszym Inspektorem Ochrony Danych w każdej sprawie dotyczącej 

przetwarzania danych osobowych, wysyłając wiadomość e-mail na adres 

privacy@circlekeurope.com lub wysyłając pismo na adres: Data Protection Officer, 

Circle K AS, Pb 1176 Sentrum, 0107 Oslo, Norwegia.  

2.3. W przypadku jakichkolwiek pytań mogą Państwo także skontaktować się z Circle 

K za pośrednictwem biura obsługi klienta: bok@circlekeurope.com, tel: 22 255 22 

55. 

2.4. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu: 

a) nawiązania kontaktu w celu przedstawienia oferty na karty paliwowe „ROUTEX” 

lub Circle K EASY Card - podstawą prawną jest podjęcie działań na żądanie 

osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 

b) wewnętrznych celach administracyjnych Circle K – podstawą prawną jest 

prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 

polegający na sprawnym zarządzaniu przedsiębiorstwem Administratora;  

c) wewnętrznych celach administracyjnych Grupy Kapitałowej Circle K – 

podstawą prawną jest pewnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 

lit. f RODO), polegający na sprawnym zarządzaniu przedsiębiorstwami z Grupy 

Kapitałowej; 

d) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi 

roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania jest 

prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 

polegający na obrony swoich interesów gospodarczych. 

2.5. Państwa dane osobowe pozyskane zostały w sposób wtórny, poprzez przekazanie 

ich za pomocą formularza zgłoszeniowego przez osobę polecającą. 

2.6. Państwa dane osobowe, będą przetwarzane przez okres prowadzenia negocjacji 

w celu zawarcia umowy. Okres przetwarzania może każdorazowo zostać 

przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych 

osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych 

roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym 

okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie wymagane przez przepisy 

prawa. 

2.7. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi 

na rzecz Administratora, w szczególności dostawcom usług IT oraz podmiotom 

świadczącym wsparcie administracyjne.  

2.8. Państwa dane osobowe mogą również zostać udostępnione spółkom z Grupy 

Kapitałowej Circle K. Podstawą prawną udostępnienia jest prawnie uzasadniony 

interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na sprawnym 

zarządzaniu przedsiębiorstwami z Grupy Kapitałowej.  

2.9. Państwa dane osobowe mogą również zostać udostępnione podmiotom 

powiązanym z Circle K Polska Sp. z o.o., których siedziba znajduje się poza 
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terenem Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W 

przypadku takiego udostępnienia Administrator gwarantuje zapewnienie 

specjalnych zabezpieczeń oraz odpowiedniego poziomu ochrony danych 

osobowych jak również legalizację transferu danych do państwa trzeciego poprzez 

zawarcie odpowiedniej umowy z takim podmiotem.   

2.10. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz uzyskania ich 

kopii, prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 

prawo do przenoszenia danych oraz w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się 

na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, prawo wniesienia 

sprzeciwu.  

2.11. Posiadają Państwo także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w razie 

uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne 

przepisy określające sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych.  

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie, w szczególności z 

przyczyn techniczno - organizacyjnych, przy czym zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać 

praw nabytych przez Uczestników Programu. Organizator powiadomi Uczestników o zmianach 

poprzez zamieszczenie informacji o zmianie na stronie www.circlek.pl w terminie 5 dni 

kalendarzowych przed ich wejściem w życie.  

2. Udział Uczestnika w Programie jest równoznaczny z akceptacją przez Uczestnika niniejszego 

Regulaminu w całości.   

3. Wszelkie spory i roszczenia związane z Promocją rozstrzygać będzie właściwy sąd 

powszechny.  

4. Program może powtórzyć się w przyszłości. 

5. Program nie łączy się z innymi promocjami, konkursami i ofertami organizowanymi przez 

Organizatora.  

6. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie www.circlek.pl 

7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 23.03.2020 r. 


