
REGULAMIN PROMOCJI  

CLICK&COLLECT DLA UCZESTNIKÓW EXTRA CLUB – 25.05 do 25.06.2020 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”), określa warunki i zasady, na jakich odbywa się 

promocja pod nazwą „Click&Collect dla uczestników EXTRA Club” (zwana dalej „Promocją”).  

2. Organizatorem Promocji jest Circle K Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 86 

(kod pocztowy: 02-603) Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000012413, NIP: 7790001083, 

o kapitale zakładowym wynoszącym 748.334.706,00 PLN, BDO: 000019296 (zwana dalej „Circle K”).  

3. Promocja organizowana jest wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.  

4. Promocja obowiązuje od 25 maja 2020 roku do 25 czerwca 2020 roku (zwana dalej „Okres trwania 

Promocji”) 

II. WARUNKI PROMOCJI  

1. Uczestnikiem Promocji jest wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do 

czynności prawnych, będąca zarejestrowanym uczestnikiem programu lojalnościowego EXTRA Club, 

która w okresie trwania Promocji dokona rezerwacji produktów w usłudze Click&Collect (zwanym dalej: 

„Uczestnikiem”), a następnie dokona zakupu zarezerwowanych produktów na wybranej stacji paliw 

(zwana dalej: „Stacją Paliw”). Lista Stacji Paliw stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

2. Za zakup na Stacji Paliw produktów zarezerwowanych za pośrednictwem usługi Click&Collect 

Uczestnik otrzyma dodatkowe 100 punktów EXTRA za każdą transakcję powyżej minimalnej 

kwoty, pod warunkiem, że podany przez Uczestnika numer telefonu w usłudze Click&Collect 

jest taki sam jak numer podany w ramach udziału w programie lojalnościowym EXTRA Club. 

3. Minimalna kwota transakcji wynosi 10,00 PLN.  

4. Punkty EXTRA Club uzyskane w ramach Promocji, zostaną naliczone na konta Uczestników 

Programu lojalnościowego EXTRA Club w ciągu 14 dni od dnia dokonania transakcji. 

5. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne. Przystępując do udziału w Promocji Uczestnik potwierdza, 

że wyraża zgodę na zasady Promocji określone w Regulaminie. 

6. W Promocji nie mogą brać udziału osoby posiadające karty EXTRA Club ze statusem pracownika. 

7. Circle K zastrzega sobie możliwość odmowy przyznania punktów w ramach niniejsze Promocji jeśli 

istnieje uzasadnione podejrzenie, iż może to prowadzić do nadużyć lub być niezgodne z 

obowiązującymi przepisami prawa, jak również postanowieniami niniejszego Regulaminu. 

III. REKLAMACJE  

1. Wszelkie reklamacje mogą być składane za pośrednictwem BOK na piśmie, listem poleconym na 

adres siedziby Circle K lub w drodze korespondencji mailowej na adres 

reklamacja@circlekeurope.com . W reklamacji należy wskazać adres zwrotny lub adres e-mail, na 

który ma zostać przesłana odpowiedź Circle K.  

2. Reklamacje rozpatrywane będą przez Circle K w terminie 30 dni od daty wpłynięcia reklamacji.  

3. Składający reklamację powinien w treści reklamacji wskazać przyczynę reklamacji, treść żądania oraz 

opis okoliczności uzasadniających reklamację. 



 

IV. 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, można wysłać 

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

adres siedziby Administratora. Podmiot danych może także skontaktować się z 

Inspektorem Ochrony Danych Circle K 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 można 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) umożliwienia skorzystania z Promocji - podstawą prawną jest prawnie 

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

zapewnieniu możliwości udziału w promocji; 

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. 

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. Po tym okresie dane będą 

przetwarzane jedynie w zakresie wymaganym 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 
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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, 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.  

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Circle K zastrzega sobie możliwość dokonywania w każdym czasie zmian w postanowieniach 

niniejszego Regulaminu, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych, przy czym zmiana 

ta nie może w jakikolwiek sposób naruszać praw już nabytych przez Uczestników Promocji. Zmiany 

Regulaminu zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.circlek.pl oraz będą dostępne w siedzibie 

Circle K oraz na stacjach Paliw w terminie co najmniej 7 dni kalendarzowych przed ich wejściem w 

życie.  

2. Materiały reklamowo-promocyjne związane z Promocją mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą 

moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.  

3. Wszelkie spory i roszczenia związane z Promocją podlegają rozstrzygnięciu przez właściwe sądy 

powszechne.  

4. Promocja, której warunki zostały określone w niniejszym Regulaminie, nie jest grą losową, loterią 

fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, w 

rozumieniu art. 2 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. nr 201, 

poz. 1540 ze zm.).  

5. Regulamin Promocji, jest dostępny przez czas trwania Promocji, począwszy od dnia jej rozpoczęcia, 

na stronie internetowej www.circlek.pl, w siedzibie Circle K oraz na Stacjach Paliw.  

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy ustawy 

Kodeks cywilny.  

7. Niniejsza Promocja nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. 

 

 

 



ZAŁĄCZNIK 1 

Lista Stacji Paliw objętych Promocją. 

Nazwa stacji ulica kod  miasto 

Circle K Pulawska Puławska 86 02-603 Warszawa 

Circle K Fieldorfa Jugosłowiańska 19 03-984 Warszawa 

Circle Krasnobrodzka Krasnobrodzka 1 03-226 Warszawa 

Circle K Połczyńska 30 Połczyńska 30 01-337 Warszawa 

Circle K Powstańców Śląskich Powstańców Śląskich 90 01-493 Warszawa 

Circle K Puławska 274 Puławska 274 02-819 Warszawa 

Circle K Modlińska 144 Modlińska 144 03-186 Warszawa 

Circle K Conrada 29B Conrada 29B 01-922 Warszawa 

Circle K Towarowa 20 Towarowa 20 00-839 Warszawa 

Circle K Radzymińska 96 Radzymińska 96 03-512 Warszawa 

Circle K Grochowska 19 Grochowska 19 04-186 Warszawa 

Circle K Rodowicza "Anody" 6 Al. Rodowicza "Anody" 6 02-786 Warszawa 

Circle K Dzika 29 Dzika 29 01-038 Warszawa 

Circle K Jerozolimskie 228 Al. Jerozolimskie 228 02-495 Warszawa 

Circle K Nowoursynowska 183 Nowoursynowska 183 02-787 Warszawa 

Circle K Kondratowicza 49 Kondratowicza 49 03-286 Warszawa 

Circle K Wał Miedzeszyński 324 Wał Miedzeszyński 324 03-994 Warszawa 

Circle K Płochocińska 200 Płochocińska 200 03-044 Warszawa 

Circle K Braniborska Braniborska 84 53-680 Wrocław 

Circle K Al. Krakowska  Al. Krakowska 269 02-133 Warszawa 

 

  

 


