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REGULAMIN USŁUGI TANK&GO W APLIKACJI „Mój Carrefour”  

OBOWIĄZUJĄCY OD 4 MAJA 2021 ROKU 

 

 

I. SŁOWNICZEK UŻYTYCH POJĘĆ. 

Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie: 

1. Organizator – spółka Carrefour Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 

72, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 20710, NIP: 937-00-08-138, 

kapitał zakładowy w wysokości 1.970.719.050,00 złotych. 

2. Aplikacja „Mój Carrefour” – aplikacja (oprogramowanie), której zainstalowanie na 

urządzeniu mobilnym Uczestnika i zarejestrowanie się w niej pozwala m.in. na korzystanie z 

usługi Tank&Go; zasady korzystania z Aplikacji „Mój Carrefour” określa Regulamin Programu 

Rodzinka dla stałych klientów i Aplikacji Mobilnej „Mój Carrefour”. 

3. Infolinia – infolinia dla klientów Organizatora, numer telefonu 801 200 000. 

4. Karta Mobilna – Karta Mobilna, o której mowa w Regulaminie Programu Rodzinka dla stałych 

klientów i Aplikacji Mobilnej „Mój Carrefour”. 

5. Karta Mobilna Senior – Karta Mobilna Senior, o której mowa w Regulaminie Programu 

Rodzinka dla stałych klientów i Aplikacji Mobilnej „Mój Carrefour”. 

6. Konsument – Użytkownik korzystający z usługi Tank&Go i dokonujący zakupu paliwa w celu 

niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie art. 22¹ 

Kodeksu cywilnego). 

7. Kupony Rabatowe – kupony rabatowe uprawniające Użytkownika posiadającego Kartę 

Mobilną i korzystającego z usługi Tank&Go do otrzymania określonych rabatów przy zakupie 

paliwa lub innego produktu, na warunkach i w terminie określonych na Kuponach Rabatowych 

i odrębnym regulaminie, jeśli warunki skorzystania z Kuponu Rabatowego określa regulamin. 

8. Masterpass™ od Mastercard – usługa typu portfel elektroniczny, o której mowa w 

Regulaminie Masterpass, udostępniana na Platformie Masterpass™ przez Mastercard Europe 

SA oraz jej jednostki zależne i powiązane, umożliwiająca m.in. przechowywanie w formie 

elektronicznej danych dotyczących konta, płatności, wysyłki oraz informacje na temat 

programów lojalnościowych w jednym, dogodnym miejscu; zasady korzystania z usługi  

 Masterpass™ od Mastercard w Aplikacji „Mój Carrefour” określa Regulamin Programu 

Rodzinka dla stałych klientów i Aplikacji Mobilnej „Mój Carrefour”. 

9. Przedsiębiorca – Użytkownik będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43¹ Kodeksu cywilnego 

i dokonujący zakupu paliwa przy wykorzystaniu usługi Tank&Go jako przedsiębiorca; 

10. Profil Przedsiębiorcy – profil stworzony w Aplikacji Mobilnej przez Przedsiębiorcę w związku 

z korzystaniem z usługi Tank&Go, zawierające dane Przedsiębiorcy, niezbędne do wystawienia 

faktury VAT za zakup paliwa na Stacji Paliw; 

11. Profil Prywatny – profil stworzony w Aplikacji Mobilnej przez Użytkownika będącego 

konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego, w związku z korzystaniem z usługi 
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Tank&Go, zawierające dane Użytkownika dokonującego zakupów jako konsument w 

rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego, niezbędne do wystawienia faktury VAT za zakup paliwa 

na Stacji Paliw. 

12. QR code – kod zamieszczony na dystrybutorze na Stacji Paliw, umożliwiający Użytkownikowi 

skorzystanie z usługi Tank&Go. 

13. Regulamin - niniejszy Regulamin, określający zasady korzystania z usługi Tank&Go. 

Regulamin dostępny jest na stronie www.carrefour.pl, a także w Aplikacji „Mój Carrefour”. 

14. Stacja Paliw – stacja paliw Carrefour wymieniona w Załączniku nr 1 do niniejszego 

Regulaminu, na której funkcjonuje usługa „Tank&Go”;  

15. Użytkownik – użytkownikiem usługi może zostać każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca 

pełną zdolność do czynności prawnych, która jest jednocześnie zarejestrowana w Aplikacji „Mój 

Carrefour” i jest Uczestnikiem Programu Rodzinka dla stałych klientów oraz wyrazi chęć 

skorzystania z usługi i spełni warunki opisane w niniejszym Regulaminie. 

16. Usługa Tank&Go – usługa dostępna w Aplikacji „Mój Carrefour”, umożliwiająca 

Użytkownikowi zatankowanie na Stacji Paliw i dokonanie zapłaty za zatankowane paliwo z 

wykorzystaniem danych karty płatniczej zarejestrowanych w portfelu elektronicznym 

Masterpass™ od Mastercard, bez konieczności udawania się do kasy. 

 

II. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Administratorem danych Użytkownika jest Carrefour Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 

(03-734) przy ul. Targowej 72 („administrator”). 

2. Z administratorem Użytkownik może się skontaktować poprzez adres email: 

carrefour@galluppolska.pl, telefonicznie pod numerem  801 200 000 lub pisemnie na adres 

siedziby administratora. 

3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym Użytkownik może się 

skontaktować poprzez email iod@carrefour.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora. 

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących 

przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem 

danych. 

4. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane w celu:  

a) wykonania umowy o świadczenie Usługi Tank&Go tj. założenia i obsługi Profilu 

Prywatnego lub Profilu Przedsiębiorcy – podstawą prawną przetwarzania jest 

niezbędność przetwarzania danych osobowych do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. 

b. RODO), 

b) realizacji ciążących na administratorze obowiązków prawnych – w szczególności o 

charakterze podatkowym i księgowym (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO), 

c) dokonywania analiz marketingowych, w tym poprzez profilowanie oraz prezentowanie 

Użytkownikowi spersonalizowanej oferty w Aplikacji „Mój Carrefour” - podstawą 

prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych osobowych do 

wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b. RODO),  

d) marketingu bezpośredniego produktów i usług administratora wykonywanego na 

wskazany przez Użytkownika numer telefonu i/lub adres e-mail – podstawą prawną 

przetwarzania jest dobrowolna zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit a RODO), 

http://www.carrefour.pl/
mailto:carrefour@galluppolska.pl
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e) ustalenia i dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami – podstawą prawną 

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

RODO), 

f) analitycznym i statystycznym – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie 

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

5. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane 

osobowe na zlecenie administratora: dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, 

dostawcom usług przechowywania i niszczenia dokumentów, dostawcom usług związanych z 

obsługą infolinii, kancelariom prawnym, podatkowym i audytorskim oraz spółkom z grupy 

Carrefour. 

6. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez okres trwania umowy, aż do usunięcia 

Profilu Prywatnego lub Profilu Przedsiębiorcy, a w zakresie w jakim dane przetwarzane są w 

celu realizacji ciążących na administratorze obowiązków prawnych – do upływu terminu 

określonego w przepisach prawa. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać 

każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych 

osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi 

roszczeniami przez administratora. W zakresie w jakim dane osobowe są przetwarzane w celu  

komunikacji marketingowej oraz prowadzenia analiz marketingowych oraz w celu 

analitycznym i statystycznym, dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia wyrażonych zgód lub 

wyrażenia przez Użytkownika sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu. 

7. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich 

sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. 

8. Jako że dane Użytkownika przetwarzane są w sposób zautomatyzowany na podstawie umowy 

oraz zgody  – przysługuje mu także prawo do przenoszenia danych osobowych, które 

Użytkownik dostarczył administratorowi tj. do otrzymania od administratora danych 

osobowych Użytkownika, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym 

się do odczytu maszynowego.  przesłać te dane innemu administratorowi danych. Szczegóły w 

tym zakresie opisane są w Polityce Prywatności na stronie: https://www.carrefour.pl/polityka-

prywatnosci.  

9. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania jego danych 

osobowych w celu komunikacji marketingowej oraz prowadzenia analiz marketingowych, w 

tym profilowania, dla których podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes 

administratora. Ponadto, przysługuje mu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania 

w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami 

przez administratora, wskazanym w ust. 4 lit. e, oraz względem przetwarzania jego danych 

osobowych w celu analitycznym i statystycznym, wskazanym w ust. 4 lit. f. 

10. Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim zwykłego pobytu 

Użytkownika, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia (w Polsce: 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

11. Podanie danych osobowych w celu zawarcia umowy o świadczenie usług jest konieczne do 

zawarcia i wykonywania umowy, z wyłączeniem danych, oznaczonych jako fakultatywne, 

których podanie jest dobrowolne. Brak podania danych oznaczonych jako obowiązkowe będzie 

skutkował niemożliwością wykonania umowy. 

12. Dane osobowe Użytkowników nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji, w tym poprzez profilowanie.  

https://www.carrefour.pl/polityka-prywatnosci
https://www.carrefour.pl/polityka-prywatnosci
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13. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora 

dostępne są na jego stronie internetowej w Polityce Prywatności: 

https://www.carrefour.pl/polityka-prywatnosci. 

14. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z usługi Tank&Go w Aplikacji „Mój 

Carrefour”, Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia oferowanej 

usługi, a także informacje o aktywności Użytkownika w Aplikacji.  

 

III. USŁUGA TANK&GO 

1. Z usługi Tank&Go może skorzystać Użytkownik, który jest zarejestrowany w Aplikacji „Mój 

Carrefour” i jest Uczestnikiem Programu Rodzinka dla stałych Klientów  

2. Korzystanie z usługi Tank&Go możliwe jest wyłącznie na Stacjach Paliw wymienionych w 

Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

3. Z usługi Tank&Go mogą korzystać Konsumenci oraz Przedsiębiorcy.  

4. Aby skorzystać z usługi Tank&Go Użytkownik zarejestrowany w Aplikacji „Mój Carrefour”  

powinien: 

a) uruchomić usługę Tank&Go w Aplikacji „Mój Carrefour”, 

b) w przypadku, gdy Użytkownik korzysta z usługi Tank&Go po raz pierwszy - utworzyć 

profil Prywatny lub Profil Przedsiębiorcy, 

c) wyraża zgodę na geolokalizację urządzenia mobilnego Użytkownika w celu 

zlokalizowania Stacji Paliw, 

d) wyraża zgodę na dostęp Aplikacji „Mój Carrefour” do aparatu fotograficznego w 

urządzeniu mobilnym Użytkownika w celu zeskanowania QR kodu umieszczonego na 

dystrybutorze znajdującym się na Stacji Paliw, 

e) wyraża zgodę na przesyłanie faktur VAT drogą elektroniczną na adres e-mail zapisany 

przez Użytkownika, odpowiednio, w Profilu Prywatnym lub Profilu Przedsiębiorcy, 

f) zarejestrować się w Aplikacji „Mój Carrefour” do portfela elektronicznego Masterpass™ 

od Mastercard w sposób opisany w pkt. XVII Regulaminu Programu Rodzinka dla stałych 

klientów i Aplikacji „Mój Carrefour”  w przypadku, gdy Użytkownik nie jest jeszcze 

zarejestrowany w tej usłudze,  

g) wcisnąć przycisk „Tankuj” w celu rozpoczęcia tankowania.  

h) wybrać jeden z Profili utworzonych przez Użytkownika, 

i) w przypadku wybrania Profilu Prywatnego zaakceptować oświadczenie, iż Użytkownik 

korzystając z usługi Tank&Go przy użyciu Profilu Prywatnego nie dokonuje zakupu paliwa 

w charakterze podatnika bądź podatnika od wartości dodanej w rozumieniu ustawy z dnia 

11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm). 

j) wybrać samochód, który Użytkownik chce zatankować, spośród wpisanych w Profilu, 

k) zeskanować QR kod zamieszczony na specjalnie oznakowanym dystrybutorze paliwa, z 

którego chce skorzystać, znajdującym się na Stacji Paliw (w przypadku, gdy skanowanie 

QR kodu nie powiedzie się, Użytkownik może wpisać QR kod ręcznie), 

l) wybrać maksymalną kwotę, za którą Użytkownik chce zatankować paliwo spośród 

zaproponowanych przez Aplikację „Mój Carrefour” lub wpisać kwotę wybraną przez 

Użytkownika(kwota ta, po potwierdzeniu, zostanie zablokowana na karcie płatniczej 

Użytkownika); Użytkownik podczas wpisywania wybranej kwoty jest informowany o 

minimalnej kwocie za jaką może zatankować paliwo, 

m) potwierdzić kartę pątniczą, którą Użytkownik chce zapłacić, 

https://www.carrefour.pl/polityka-prywatnosci
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n) nacisnąć przycisk „Płacę” (lub równoznaczny) i zatwierdzić transakcję wpisując kod PIN 

do portfela elektronicznego Masterpass™ od Mastercard; 

o) Jeżeli Użytkownik nie podniesie pistoletu dystrybutora w ciągu 180 sekund od momentu 

zablokowania środków na koncie, transakcja zostanie automatycznie anulowana; 

Użytkownik ma możliwość przedłużenia tego czasu w momencie, zbliżania się do końca 

czasu przewidzianego na rozpoczęcie tankowania, 

p) zatankować paliwo; dystrybutor wyłącza się automatycznie po wlaniu paliwa za kwotę 

podaną na początku transakcji. Dystrybutor wyłączy się wcześniej jeśli bak już będzie 

pełny. W takiej sytuacji z karty płatniczej Użytkownika zostanie pobrana tylko kwota, za 

którą Użytkownik zatankował paliwo; nadpłata zostanie odblokowana na karcie 

Użytkownika w terminie do 14 dni. 

3. Na adres e-mail Użytkownika podany w Profilu, z którego Użytkownik skorzystał podczas 

tankowania, zostanie wysłana faktura VAT potwierdzająca dokonanie transakcji zakupu paliwa. 

4. Użytkownik do momentu rozpoczęcia tankowania może anulować transakcję zapłaty w portfelu 

elektronicznym Masterpass™ od Mastercard.  

5. Użytkownik w celu skorzystania z usługi Tank&Go powinien utworzyć Profil Prywatny lub 

Profil Przedsiębiorcy. Użytkownik może utworzyć tylko jeden profil. Możliwe jest utworzenie 

kilku Profili Przedsiębiorcy przez jednego Użytkownika. 

6. Aby utworzyć w usłudze Tank&Go Profil Prywatny, Użytkownik powinien podać następujące 

dane: 

a) e-mail do wysłania faktury VAT,  

b) imię i nazwisko odbiorcy faktury VAT, 

c) kod pocztowy adresu zamieszkania, 

d) miejscowość zamieszkania, 

e) nr rejestracyjny samochodu, 

f) nazwę auta. 

7. Aby utworzyć w usłudze Tank&Go Profil Przedsiębiorcy, Użytkownik powinien podać 

następujące dane: 

a) e-mail do wysłania faktury VAT, 

b) pełną nazwę odbiorcy faktury VAT, 

c) NIP odbiorcy faktury VAT, 

d) kod pocztowy adresu prowadzenia działalności gospodarczej, 

e) miejscowość prowadzenia działalności gospodarczej, 

f) nr rejestracyjny samochodu, 

g) nazwa auta. 

8. Użytkownik zobowiązany jest zaktualizować dane zawarte, odpowiednio, w Profilu 

Użytkownika lub Profilu Przedsiębiorcy, jeśli ulegną one zmianie. 

9. Korzystanie z usługi Tank&Go jest całkowicie bezpłatne. 

IV. REKLAMACJE 

1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania usługi Tank&Go w tym transakcji dokonanych z jej 

wykorzystaniem, mogą być składane pisemnie na adres siedziby Organizatora i telefonicznie 

poprzez kontakt z Infolinią Organizator pod numerem telefonu: tel. 801 200 000 poniedziałki-

piątki od 8:00 do 19:00, sobota-niedziela od 9:00 do 17:00 (koszt połączenia według cennika 

operatora, dotyczy telefonów stacjonarnych i komórkowych) lub mailowo na adres 

carrefour@galluppolska.pl. W święta i niedziele objęte zakazem handlu Infolinia jest 

nieczynna. 
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2.  Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać dokładne dane personalne (imię, nazwisko, a w 

przypadku, gdy reklamacja składana jest pisemnie – także adres e-mail lub adres zamieszkania 

lub, w przypadku Przedsiębiorcy, adres miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, z 

kodem pocztowym) oraz powód reklamacji. Użytkownik w reklamacji może ewentualnie podać 

także numer Karty Mobilnej albo Karty Mobilnej Senior.  

3. Użytkownik zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu reklamacji najpóźniej w terminie 30 dni 

od daty jej otrzymania przez Organizatora, o ile przepis obowiązującego prawa nie przewiduje 

krótszego terminu. Odpowiedź na reklamację jest udzielana na piśmie lub innym trwałym 

nośniku (np. e-mailowo). 

4. Postępowanie reklamacyjne nie wyłącza możliwości dochodzenia roszczeń w postępowaniu 

sądowym; w szczególności do dochodzenia przez Użytkownika w postępowaniu sądowym 

roszczeń wynikłych w związku ze świadczeniem Usług nie jest wymagane uprzednie 

wyczerpanie drogi postępowania reklamacyjnego. 

V. KUPONY RABATOWE 

1. Organizator może udostępnić Użytkownikom w Aplikacji „Mój Carrefour” Kupony Rabatowe. 

2. Użytkownik, który jest zarejestrowany w Aplikacji „Mój Carrefour”, jest Uczestnikiem 

Programu Rodzinka i włączył usługę Tank&Go może korzystać z Kuponów Rabatowych 

dostępnych w Aplikacji „Mój Carrefour”. 

3. Użytkownik może skorzystać z danego Kuponu Rabatowego tylko jeden raz, o ile z informacji 

zamieszczonej na Kuponie Rabatowym nie wynika nic innego. 

4. Termin ważności Kuponów Rabatowych jest każdorazowo określony na danym kuponie 

rabatowym.  

5. Użytkownik decyduje, który spośród Kuponów Rabatowych chce wykorzystać, aktywując go 

w Aplikacji „Mój Carrefour” lub po zarejestrowaniu się na stronie internetowej 

www.carrefour.pl i zalogowaniu do konta. Użytkownik może wykorzystać wszystkie lub tylko 

niektóre Kupony Rabatowe dostępne w Aplikacji „Mój Carrefour”. Po aktywacji Kupon 

Rabatowy jest automatycznie przypisywany do Karty Mobilnej. Aby skorzystać z danego 

Kuponu Rabatowego Użytkownik powinien: 

a) aktywować wybrany Kupon Rabatowy w Aplikacji „Mój Carrefour” lub po zarejestrowaniu się 

na stronie internetowej www.carrefour.pl i zalogowaniu do konta, 

b) w okresie ważności Kuponu Rabatowego dokonać zakupu paliwa na Stacji Paliw i spełnić 

pozostałe warunku określone na Kuponie Rabatowym i w odrębnym regulaminie, jeśli warunki 

skorzystania z Kuponu Rabatowego określa regulamin, 

c) dokonać płatności za paliwo. 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Użytkownik ma prawo rezygnacji z korzystania z usługi Tank&Go w każdym czasie. W tym 

celu Użytkownik powinien w przeznaczonej do tego zakładce Aplikacji „Mój Carrefour” 

wyłączyć usługę Tank&Go i potwierdzić usuniecie wszystkich danych wprowadzonych do 

Aplikacji „Mój Carrefour” w związku z korzystaniem z usługi Tank&Go.Nie ma możliwości 

przywrócenia danych  usuniętych w ten sposób z Aplikacji „Mój Carrefour”. Ponowne 

włączenie usługi Tank&Go wiąże się z koniecznością podania danych zgodnie z 

postanowieniami pkt. III Regulaminu.  
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2. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia świadczenia usługi, w każdym czasie, bez 

konieczności podania przyczyny, z zastrzeżeniem powiadomienia o tym Użytkowników z co 

najmniej14-dniowym wyprzedzeniem, poprzez wysłanie informacji o zakończeniu świadczenia 

usługi Tank&Go na adres e-mail Użytkownika wskazany w Profilu Prywatnym i Profilu 

Przedsiębiorcy. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian zarówno w treści Regulaminu, jak i 

załączników do niego z ważnych przyczyn, tj.: 

a) w przypadku zmiany lokalizacji Stacji Paliw, zamknięcia Stacji Paliw lub otwarcia nowej 

Stacji Paliw, 

b) konieczność dostosowania Regulaminu do przepisów prawa mających bezpośredni 

wpływ na Regulaminu i skutkujących koniecznością zmodyfikowania Regulaminu w 

celu zachowania zgodności z prawem;  

c) konieczność dostosowania Regulaminu do zaleceń, nakazów, orzeczeń, postanowień, 

interpretacji, wytycznych lub decyzji uprawnionych władz publicznych, mających 

bezpośredni wpływ na Regulamin i skutkujących koniecznością zmodyfikowania 

Regulaminu; 

d) rozbudowa lub zmiana funkcjonalności Aplikacji „Mój Carrefour” lub usługi Tank&Go, 

w tym wprowadzenie nowych usług świadczonych drogą elektroniczną lub zmiana 

istniejących funkcjonalności Aplikacji „Mój Carrefour”; 

e) zmiana warunków technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną; 

f) zmiana zakresu usług świadczonych drogą elektroniczną w Aplikacji „Mój Carrefour”, 

g) konieczność usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które ewentualnie 

wystąpiłyby w Regulaminie; 

h) zmiana danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów 

elektronicznych lub linków zamieszczonych w Regulaminie; 

i) przeciwdziałanie naruszeniom Regulaminu lub nadużyciom. 

4. O zmianach treści Regulaminu bądź załączników do niego, Uczestnik zostanie powiadomiony, 

z piętnastodniowym wyprzedzeniem, poprzez przesłanie wiadomości SMS albo e-mail na adres 

e-mail wskazany w Profilu Przedsiębiorcy i Profilu Prywatnym. Ogłoszenie zmiany 

Regulaminu może również nastąpić przez ogłoszenie jednolitego tekstu zmienionego 

Regulaminu. W przypadku zmiany Regulaminu lub załączników do niego Użytkownikowi 

przysługuje prawo do rezygnacji z dalszego korzystania z usługi poprzez wyłączenie usługi 

Tank&Go w sposób opisany w ust. 1 powyżej. Jeżeli Użytkownik nie wyłączy usługi Tank&Go 

w terminie jednego miesiąca od jego zmiany, uznaje się, iż Użytkownik wyraża zgodę na 

wprowadzoną zmianę. 

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się postanowienia 

Regulaminu Rodzinka dla stałych klientów i Aplikacji Mobilnej „Mój Carrefour” oraz przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa polskiego. 

6. Wszelkie spory wynikłe z niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez właściwy sąd 

powszechny na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

 

 


