REGULAMIN
korzystania z Karty Korzyści Społem upoważniających do zakupów z rabatem
w Społem w Zakopanem sp. z o. o.
Tekst jednolity po zmianach z 1 sierpnia i 24 listopada 2021roku
obowiązujących od 1 grudnia 2021roku.
1. Regulamin obowiązuje we wszystkich placówkach handlowych należących do Społem Zakopane
sp. z o o.

2. Od dnia 4 maja 2021 roku Spółka rozpoczyna wymianę dotychczasowych Kart Klienta na nowe
Karty Korzyści. Rabat w wysokości 3% zamieniamy na liczbę punktów ,wartość 1 punktu rabatu
przy wymianie wynosi 1 grosz .
Od dnia 01.08.2021 roku obowiązywać będzie wyłącznie Karta Korzyści.

3. W okresie przejściowym od 4 maja 2021 do 31 lipca 2021 roku,będą funkcjonowały równolegle
Karta Klienta i Karta Korzyści.
Karta Klienta będzie funkcjonować na dotychczasowych zasadach a Karta Korzyści na zasadach
określonych w niniejszym regulaminie.

4. Karta Korzyści obowiązuje we wszystkich sklepach Społem na takich samych zasadach
i upoważnia do otrzymywania stałych rabatów w formie punktów.

5. Posiadacz Karty Korzyści Społem będący osobą fizyczną, ma prawo uczestnictwa w organizowanym
przez Społem Zakopane Sp. z o. o. , programie lojalnościowym, w którym przyznawane są nagrody
rzeczowe zgodnie z załącznikiem nr 1.

6. Warunkiem otrzymania Karty Korzyści Społem jest prawidłowe wypełnienie stosownego
oświadczenia.

7. Klient, dokonujący zakupów w sklepach Społem Zakopane, przed dokonaniem płatności
zobowiązany jest do poinformowania kasjera ,iż jest posiadaczem Karty Korzyści Społem .
Zakupy i weryfikacja Karty Korzyści możliwe są również przez podanie numeru telefonu
komórkowego zarejestrowanego przy wypełnianiu oświadczenia .

8. Podanie numeru telefonu służy do zasilania konta oraz sprawdzenia ilości punktów, natomiast
realizacja zebranych punktów możliwa jest wyłącznie przy użyciu Karty Korzyści .

9. Kasjer zapisze na Karcie Korzyści punkty rabatowe uzyskane w związku z dokonanymi zakupami.
Zasilenie punktami rabatowymi Karty Korzyści możliwe jest wyłącznie w trakcie przeprowadzanej
transakcji handlowej przy kasie fiskalnej.
9.1.

Zabrania się zasilania innych Kart Korzyści w przypadku kiedy klient dokonujący
zakupów swojej nie posiada.

9.2

Wydane Karty Korzyści będą sprawdzane i weryfikowane pod względem rzetelności i
wiarygodności zakupowej.

10. Zgromadzone punkty rabatowe są dla Klienta formą upustu(zapłaty) od zakupu dowolnych towarów
będących w asortymencie sprzedaży sklepu w kwocie określonej ilością zadysponowanych punktów
rabatowych.
Na wybrane towary sklep Społem wystawi klientowi dokument sprzedaży (paragon fiskalny lub
fakturę VAT ).

11. Wymiana zgromadzonych punktów rabatowych jest możliwa, gdy stan konta Klienta wynosi, co
najmniej 1.000 słownie: (jeden tysiąc) punktów , będących równowartością 10 złotych. Jednorazowo
można wymienić nie więcej niż 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) punktów, będących
równowartością 100 złotych. Saldo punktów rabatowych na karcie zostaje pomniejszone o wartość
rabatu w chwili odebrania punktów.
Realizacja punktów rabatowych możliwa tylko po prawidłowej rejestracji klienta.
Zapłata za dokonane zakupy nie może być transakcją bezgotówkową , klient zobowiązany jest do
zapłaty gotówką min.1,00zł,pozostała wartość rozliczona punktami.

12. Od wartości zrealizowanych punktów rabat nie jest naliczany. Punkty za zakupy będą naliczane
po udzieleniu rabatu.

13. Punkty rabatowe gromadzone na koncie uczestnika nie podlegają zamianie na gotówkę , nie mogą
być przedmiotem sprzedaży, ani przekazania osobie trzeciej. Nie można łączyć punktów z dwóch lub
więcej kart.

14. Przyznane Klientom punkty rabatowe są zapisywane pod numerem karty na elektronicznym koncie
prowadzonym i zarządzanym przez Spółkę Społem Zakopane. Aktualny stan konta można
sprawdzać bezpośrednio w sklepach oraz na bieżąco na paragonach fiskalnych.

15. Jeżeli w wciągu dwunastu kolejno następujących po sobie miesiącach Klient nie otrzyma lub nie
wykorzysta zgromadzonych punktów poprzez dokonanie zakupów i odliczenie odpowiedniej ilości
punktów odpowiadającej wartości paragonu, konto Karty Korzyści zostanie zamknięte
a zgromadzone na karcie punkty wygasną.

16. Z naliczania punktów wyłączone są zakupy papierosów, doładowań telefonii komórkowej, napoi
alkoholowych oraz towary będące w promocji.

17. Wydawanie kart przeprowadzane będzie przez:
W Zakopanem :
Dział Handlowy Spółki ul. Krupówki 41 i w sklepach: Szymonek ul. Chyców Potok 26, Gama
ul. Kościuszki 3, II piętro DH Granit ul.Kościuszki 3, Gama ul. Chramcówki 3, Gama Mini ul. Dr.
na Bystre 5a,Gama Delikatesy ul. Krupówki 41, Podhale ul. Krupówki 31, Gama Mini ul. Cyrhla 25,
Gama Mini ul. Kuźnice 10.
W Murzasichlu : sklep Gama, ul. Sądelska 51a.
W Nowym Targu : sklep Gama oś. Polana Szaflarska 6
Karty Korzyści będą wydawać kierownicy i pracownicy zgodnie z przepisami RODO.
18. Rejestracja.
Rejestracja Karty Korzyści następuje w Dziale Handlowym.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości lub niekompletnego wypełnienia formularza
Organizator ma prawo odmówić rejestracji.

19. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości i sposobu udzielanych rabatów bez
wcześniejszego informowania o tym posiadaczy Karty Korzyści.

20. Nagrody związane ze sprzedażą premiową podlegają przepisom ustawy o podatku dochodowym od
osób fizycznych /tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2020 roku poz. 1426 z późn. zmianami /. Jeżeli
jednorazowa wartość nagrody nie przekracza kwoty 2.000 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 w wysokości 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, stanowiącą przychód z tej działalności.

21. Administratorem Danych Osobowych podanych przez Klienta jest Społem Zakopane
sp. z o. o., ul. Krupówki 41, 34-500 Zakopane. Każdy posiadacz Karty Korzyści zobowiązany
jest do:
•

uaktualniania swoich danych osobowych związanych ze zmianą nazwiska, numeru telefonu i
miejsca zamieszkania itp.

•

informowania o zagubieniu, zniszczeniu karty.
Informacje należy składać w Dziale Handlowym pod nr telefonu 18 20 138 79 w. 120 lub na adres
mailowy: dorota.szaflarska@spolzako.pl

22. Społem Zakopane sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za rejestrowanie i realizację zakupów na
zagubionej lub skradzionej karcie
23. Społem Zakopane sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za realizację zgromadzonych punktów
przez osoby trzecie.
Karty Korzyści są własnością Społem Zakopane i nie można ich wykorzystywać
w inny sposób niż określony w niniejszym Regulaminie.

Załącznik 1
Zasady przyznawania nagród w programie lojalnościowym "Zakupy z KK Społem"

1. Zakupy dokonywane z Kartą Korzyści są rejestrowane imiennie przez system komputerowy Spółki.
2. Posiadacz Karty Korzyści Społem ma prawo do wzięcia udziału w akcjach promocyjnych
związanych z wielkością zakupów dokonywanych w sklepach Społem.
Programy organizowane są na niżej ustalonych zasadach:
•

komputerowy ranking wartości zakupów jest podstawą ustalenia nazwisk Klientów, którym Społem
Zakopane sp. z o. o. gwarantuje nagrody. Ranking obejmuje zakupy dokonywane w każdym
półroczu roku kalendarzowego o łącznej wartości nie mniejszej niż 2.000 zł.

•

Przydział nagród odbywa się wg następujących zasad :
- pierwszych pięciu laureatów z listy rankingowej,
– laureaci, których wartość zakupów na liście rankingowej przypisana jest do numerów:
10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 200, 300, 400, 500, 600,
700, 800, 900, 1.000.

3.

Warunkiem uczestnictwa w Programie i odebrania nagrody jest prawidłowe wypełnienie
oświadczenia o czym mowa w pkt. 6 niniejszego Regulaminu

•

Przyznawanie nagród w programie lojalnościowym "Zakupy z KK Społem" nie dotyczy
pracowników Społem Zakopane sp. z o. o. ,dla których prowadzony może być oddzielny program
lojalnościowy.

