
Regulamin Circle K ID   
1. Informacje ogólne   

Alimentation Couche-Tard jest założoną w Kanadzie grupą i światowym liderem w sektorze 

sklepów wielobranżowych typu convenience store. W Europie grupa Couche-Tard działa pod 

marką Circle K będącą liderem w obszarze sklepów wielobranżowych i sprzedaży detalicznej 

paliw transportu drogowego m.in. w Skandynawii, Irlandii i krajach bałtyckich oraz Polsce. 

Podmiotem prawnym odpowiadającym za Circle K ID i administratorem danych osobowych 

przetwarzanych w Circle K ID jest Circle K AS, spółka utworzona zgodnie z prawem 

norweskim z siedzibą w Oslo, zarejestrowaną pod numerem 995532921.(„Circle K”). 

Niniejszy dokument stanowi regulamin („Regulamin”) korzystania z narzędzia Circle K ID, 

stanowiącego system zarządzania identyfikacją, służący do obsługi zarządzania tożsamością i 

danymi osobowymi w Circle K („Circle K ID”).   

2. Czym zajmuje się Circle K?   

Circle K ma ambicje stać się preferowanym na świecie miejscem zakupu paliwa i produktów 

wielobranżowych. W tym celu oferuje klientom m.in. serwisy, takie jak program 

lojalnościowy Circle K EXTRA („Serwis”), płatności mobilne w aplikacji Circle K i inne. Tego 

rodzaju Serwisy zawierają i przetwarzają dane osobowe klientów. Z uwagi na to, że Circle K 

traktuje prywatność klientów poważnie i chce zrobić wszystko, aby chronić ich dane 

osobowe, stworzył Circle K ID.   

3. Co to jest Circle K ID?   

Dzięki Circle K ID klient/klientka otrzymuje konto użytkownika („Użytkownik”), a Circle K 

gromadzi pewne podstawowe dane osobowe, m.in. imię i nazwisko oraz dane kontaktowe. 

Circle K ID stanowi jedną platformę do zarządzania tożsamością pozwalającą Użytkownikowi 

wybierać Serwisy, z których chce korzystać, jak Circle K EXTRA, płatności mobilne w aplikacji 

Circle K i inne. Wyrażenie zgody na korzystanie z danego Serwisu wiąże się z jednoczesnym 

wyrażeniem zgody na przekazanie danych Użytkownika do Circle K ID.  

4. Rejestracja w Circle K ID   

W Circle K ID może zarejestrować się dowolna osoba fizyczna, która ukończyła 16 rok życia i 

posiada, co najmniej ograniczoną zdolności do czynności prawnych.   

5. Informacje przetwarzane w Circle K ID  

Circle K w ramach Circle K ID przetwarza takie dane osobowe Użytkowników jak m.in. imię i 

nazwisko, email, numer telefonu, wiek, kraj i kod pocztowy, które wykorzystywane są do 

komunikowania się z Użytkownikiem. Circle K posiada także wewnętrznie stosowany numer 

identyfikacyjny Użytkownika. Pełny wykaz pól danych Circle K ID i ich znaczenia można 

znaleźć w pytaniach i odpowiedziach (Najczęściej zadawane pytania) na stronie 

https://id.circlekeurope.com/#/legal/faq  

6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych  

https://id.circlekeurope.com/#/legal/faq


Wyrażając zgodę na niniejsze warunki, Użytkownik zawiera umowę ze spółką Circle K na 

utworzenie konta w Circle K ID. Obejmuje to wydanie spółce Circle K wyraźnej zgody na 

przetwarzanie danych osobowych opisanych w niniejszym Regulaminie. Zgoda wyrażana jest 

dobrowolnie i może w każdej chwili być wycofana. Jednakże, jeśli konto jest związane z 

usługami Circle K, usługi te muszą zostać zakończone zgodnie z odpowiednimi warunkami, 

zanim będzie można anulować konto.   

W wypadku wyboru danego Serwisu, Użytkownik zostanie poinformowany, które dane są w 

niej przetwarzane oraz Circle K wystąpi o dodatkowe zgody na przetwarzanie danych 

osobowych na cele związane z realizacją konkretnego Serwisu.   

7. Dane gromadzone w Circle K ID   

Circle K w ramach Circle K ID gromadzi dane przekazane przez Użytkownika. Jeżeli w chwili 

utworzenia konta w Circle K ID Użytkownik jest uczestnikiem programu lojalnościowego 

Circle K EXTRA, niektóre dane osobowe zostaną przetransferowane z programu 

lojalnościowego Circle K EXTRA do Circle K ID. Wszystkie dane zgromadzone w Circle K ID są 

dostępne pod adresem https://id.circlekeurope.com/#/dashboard/myAccount (dostęp po 

zalogowaniu)   

8. Przekazywanie danych z Circle K ID do innych Serwisów   

Użytkownik w chwili wyboru Serwisu zostanie zapoznany z jego opisem i uzyska informacje, 

jakie dane osobowe są do niej przesyłane z Circle K ID. Następnie Użytkownik będzie mógł 

wyrazić zgodę na korzystanie z danego Serwisu wraz ze zgodą na przetwarzanie danych 

osobowych na cele z nim związane. Circle K ID będzie sprawdzać, na które Serwisy wyrażono 

wcześniej zgodę i jakie dane są przesyłane do poszczególnych Serwisów. Za pomocą Circle K 

ID można wycofać swoje zgody i w ten sposób anulować dostęp do danego Serwisu.   

9. Obowiązki Użytkownika w ramach Circle K ID   

Tworząc konto w Circle K ID, Użytkownik zobowiązuje się z uwagą przeczytać i przestrzegać 

niniejszy Regulamin. Ponadto Użytkownik zobowiązuje się też przekazać Circle K podczas 

rejestracji poprawne i dokładne informacje oraz je aktualizować, jeżeli ulegną one zmianie. 

Użytkownik zobowiązuje się zachować poufność hasła, kodu PIN i podobnych informacji oraz 

nie dzielić się nimi z kimkolwiek. Użytkownik zobowiązuje się zgłaszać w Biurze Obsługi 

Klienta wszelkie stwierdzone lub podejrzewane nieprawidłowości na koncie Użytkownika w 

danym Serwisie.  

10. Zmiana warunków Regulaminu   

Circle K może jednostronnie zmienić postanowienia niniejszego Regulaminu z zachowaniem 

30-dniowego terminu wypowiedzenia poprzez sporządzanie nowego jednolitego tekstu 

Regulaminu. Zmiana będzie przesłana przez kanały komunikacyjne i będzie również 

ogłoszona na stronie internetowej Circle K. Uaktualniony Regulamin będzie również 

dostępny po zalogowaniu się do Circle K ID.   

11. Unieważnienie konta Użytkownika  

https://id.circlekeurope.com/#/dashboard/myAccount


Nieprzestrzeganie niniejszych warunków lub celowe próby niewłaściwego użycia swojego 

lub jakiegokolwiek innego konta w Circle K ID uprawnia Circle K do natychmiastowego 

unieważnienia konta danego Użytkownika. Circle K zastrzega sobie prawo do unieważnienia 

konta Użytkownika zachowującego się w sposób niezgodny z dobrym obyczajami, zasadami 

współżycia społecznego lub nieuczciwy względem spółki Circle K i jej pracowników.   

Circle K usunie Twoje konto Circle K ID w przypadku, niezalogowania się w ciągu 6 miesięcy i 

braku usług Circle K powiązanych z kontem Circle K ID. W celu dalszego korzystania z usług 

Circle K ID, należy ponownie utworzyć nowe konto Circle K ID.  

12. Rezygnacja z Circle K ID   

Użytkownik może w dowolnym momencie zdecydować się na zamknięcie swojego Circle K 

ID. Po zamknięciu konta dostęp do Circle K ID wraz z usługami powiązanymi z kontem 

zostanie cofnięty, a dane użytkownika zostaną zanonimizowane lub usunięte. Jeśli jednak 

konto jest powiązane z usługami Circle K, które mają inne warunki anulowania, usługi te 

muszą zostać zakończone zgodnie z odpowiednimi warunkami przed zamknięciem konta 

Circle K ID. Należy pamiętać, że w przypadku anulowania, usługi, które nie przewidują 

warunków anulowania są również anulowane.  

13. Wyłączenie i ograniczenie odpowiedzialności   

Circle K oferuje Circle K ID nieodpłatnie i w tym zakresie wyłącza swoją odpowiedzialność w 

najszerszym zakresie możliwym w granicach obowiązujących przepisów prawa. Circle K 

może w dowolnej chwili zamknąć lub zaprzestać oferowania Circle K ID, przy czym 

powiadomi o tym Użytkownika z 30-dniowym wyprzedzeniem. Powiadomienie zostanie 

wysłane jednym z zarejestrowanych kanałów komunikacji i zostanie też opublikowane w 

witrynie internetowej Circle K.   

14. Prawo właściwe i sąd właściwy   

Wykładnia niniejszego Regulaminu podlega w każdym wypadku prawu polskiemu. Wszelkie 

możliwe spory będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne.  

Regulamin obowiązuje od dnia 23.02.2022 roku. 
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