
REGULAMIN

korzystania z kart klienta Społem upoważniających do zakupów z bonifikatą 

w Społem Zakopane Sp. z o.o.

  obowiązujący od 1 czerwca  2020 roku.

  
1. Regulamin obowiązuje we wszystkich placówkach handlowych Społem Zakopane sp. z o o.

2. Karty Klienta Społem granatowa, srebrna i złota  upoważniają do otrzymywania stałych rabatów w

wysokości  3  % na towary nie  objęte  działaniami  promocyjnymi  oraz uczestnictwa  we wszystkich

działaniach  dedykowanym  ich  posiadaczom.  Karty  Klienta  Społem granatowe,  srebrne  i  złote  są

bezterminowe.

Karty obowiązują  we wszystkich sklepach Społem na takich samych zasadach.

3. Warunkiem bezpłatnego otrzymania Karty Klienta Społem jest prawidłowe wypełnienie oświadczenia.

4. Karta może być wręczana osobom  prawnym i fizycznym w celach marketingowych.

5. Z  bonifikaty  wyłączone  są  zakupy  papierosów,  doładowań  telefonii  komórkowej,napojów

alkoholowych, wybranych  grup towarowych oraz  towarów będących w promocji. 

Wydawanie kart na w/w zasadach prowadzane jest przez Dział Handlowy ul. Krupówki 41 ,sklepy:

Szymonek ul. Chyców Potok 26, Gama Murzasichle, Gama ul. Kościuszki 3, IIp DH Granit, Gama

Nowy Targ Polana Szaflarska 6 .

Karty wydają kierownicy sklepów oraz osoby , które podpisały deklarację RODO.

6. Spółka  zastrzega  sobie  prawo  do  do  zmiany  wysokości  udzielanych  rabatów bez  wcześniejszego

informowania o tym posiadaczy kart klienta. 

7. Posiadacz Karty Klienta Społem będący osobą fizyczną, ma prawo uczestnictwa w organizowanych

przez Społem Zakopane Sp. z o. o.  programach lojalnościowych, w których przyznawane są nagrody

rzeczowe.  Nagrody  związane  ze  sprzedażą  premiową  podlegają  przepisom  ustawy  o  podatku

dochodowym od osób fizycznych /  Dz .U. z 2019 poz. 1387 ostatnia zmiana w Dz. U. poz. 2200 / .

Jeżeli jednorazowa wartość nagrody nie przekracza kwoty 2000 złotych, to na podstawie Art.21.pkt 1

ust.  68 jest zwolniona z podatku.  W przypadku gdy jednorazowa wartość nagrody przekracza w/w

kwotę,  to  cała  wartość  nagrody  podlega  opodatkowaniu  10%  zryczałtowanym  podatkiem

dochodowym. Podatek należy uregulować przed wydaniem nagrody. / Art.30 .pkt 1 w/w ustawy/

Zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług nie dotyczy

nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością

gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

8. Każdy posiadacz karty klienta zobowiązany jest do:

• uaktualniania swoich danych osobowych związanych ze zmianą nazwiska, miejsca zamieszkania nr

telefonu , adresu mail.

• informowania o zagubieniu, zniszczeniu karty. Informacje należy składać w Dziale Handlowym pod nr

telefonu 18 20 138 77;  lub  na adres   mailowy: dorota.szaflarska@spolzako.pl



9. Społem Zakopane sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za rejestrowanie  zakupów na zagubionej

lub skradzionej karcie.

10. Administratorem Danych Osobowych podanych przez Klienta jest Społem Zakopane sp. z o. o.

ul. Krupówki 41,34-500 Zakopane


