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REGULAMIN PROMOCJI 

„RABAT NA ZAKUP PALIWA Z TANK&GO” 

I. Definicje 

Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały 

następujące znaczenie:  

1. 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”; 

2. Karta Mobilna – Karta Mobilna, o której mowa w Regulaminie Programu Rodzinka 

dla stałych klientów i Aplikacji Mobilnej „Mój Carrefour”; 

3. Karta Mobilna Senior – Karta Mobilna Senior, o której mowa w Regulaminie 

Programu Rodzinka dla stałych klientów i Aplikacji Mobilnej „Mój Carrefour”; 

4. Organizator - Carrefour Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 

72, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy m.st. 

Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS 0000020710, numer identyfikacji podatkowej NIP 937 000 81 68, o kapitale 

zakładowym w wysokości 1 970 719 050 złotych; 

5. Paliwo – każdy rodzaj paliwa z wyjątkiem gazu, dostępny na Stacji Paliw w okresie 

obowiązywania Promocji, które można zatankować z użyciem dystrybutora paliw i przy 

wykorzystaniu usługi Tank&Go; 

6. Promocja – promocja „Rabat na zakup paliwa z Tank&Go”, której warunki określa 

niniejszy Regulamin; 

7. Program Rodzinka – program lojalnościowy dla stałych klientów, którego zasady 

zawiera Regulamin Aplikacji Mobilnej „Mój Carrefour” i Programu Rodzinka dla 

stałych klientów dostępny m.in. na www.carrefour.pl; 

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

niniejszego Regulaminu; 

9. usługa Tank&Go - usługa dostępna w Aplikacji „Mój Carrefour”, umożliwiająca jej 

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; 

zasady funkcjonowania i korzystania z usługi Tank&Go opisuje Regulamin usługi 

Tank&Go dostępny w Aplikacji „Mój Carrefour” i na stronie internetowej 

www.carrefour.pl; 

10. Uczestnik - każda osoba fizyczna, która wyrazi chęć wzięcia udziału w      Promocji i 

spełni określone poniżej warunki uczestnictwa. 

 

II. Zasady ogólne Promocji 

1. Promocja obowiązuje w terminie od dnia 01.05.2021 roku do dnia 30.06.2021 roku. 
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2. Promocja obowiązuje wyłącznie na Stacjach Paliw Carrefour wymienionych w Załączniku 

nr 1 do Regulaminu. 

3. Promocja nie łączy się z innymi promocyjnymi dotyczącymi zakupu Paliwa na Stacjach 

Paliw Carrefour obowiązującymi w tym samym czasie. 

4. Wszelkie informacje o Promocji dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie 

charakter informacyjny. 

5. Rabat na zakup Paliwa na Stacjach Paliw Carrefour wynosi 10 groszy (słownie: dziesięć 

groszy) na każdy pełny litr Paliwa. 

 

III. Warunki otrzymania rabatu na zakup Paliwa 

1. Uczestnikiem Promocji może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, która jednocześnie jest 

uczestnikiem Programu Rodzinka i posiada Kartę Mobilną lub Kartę Mobilną Senior. 

2. Warunkiem otrzymania przez Uczestnika rabatu na zakup Paliwa jest spełnienie łącznie 

następujących warunków: 

a) włączenie w Aplikacji „Mój Carrefour” usługi Tank&Go; 

b) dokonanie na Stacji Paliw podczas trwania Promocji jednorazowo zakupu Paliwa przy 

użyciu usługi Tank&Go zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie usługi 

Tank&Go, w tym dokonanie zapłaty za Paliwo. 

 

3. Promocja nie łączy się z innymi Promocjami obowiązującymi w tym samym czasie na 

Stacjach Paliw, w szczególności Promocja nie łączy się z promocją „Rabat do 2% za zakup 

paliwa na stacjach Carrefour”. 

 

IV. Reklamacje 

1. Każdemu Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji, w 

zakresie niezgodności przeprowadzenia Promocji z niniejszym Regulaminem.  

2. Reklamacje należy składać w formie pisemnej drogą pocztową na adres:  

Carrefour Polska Sp. z o.o. 

ul. Targowa 72 

03-734 Warszawa 

Z dopiskiem: „Rabat na zakup paliwa z Tank&Go” 

3. Reklamacja musi zawierać dokładne dane osobowe zgłaszającego reklamację (imię, 

nazwisko, adres do korespondencji wraz z kodem pocztowym), przyczynę reklamacji, 

treść  żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację. 

4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od jej otrzymania. 

5. O ile krótszy czas udzielania odpowiedzi na reklamację nie wynika z bezwzględnie 

obowiązujących przepisów prawa, odpowiedź na reklamację jest udzielana w ciągu 30 

dni od daty jej otrzymania. 

6. Odpowiedź na reklamację jest udzielana na piśmie lub innym trwałym nośniku (np. e-

mailowo). 
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7. Procedura reklamacyjna nie ogranicza, ani nie wyłącza uprawnień Klientów 

wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności wyczerpanie 

procedury reklamacyjnej nie jest wymogiem dochodzenia roszczeń na zasadach 

ogólnych. 

 

V. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników 

1. Administratorem  w odniesieniu do danych osobowych Uczestników składających 

reklamacje dotyczące Promocji jest Carrefour Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. 

Targowa 72, 03-734 Warszawa („Administrator”). 

2. Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: 

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

siedziby Administratora. 

3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym Uczestnik składający 

reklamację może skontaktować poprzez e-mail iod@carrefour.com lub pisemnie na adres 

siedziby Administratora z dopiskiem „IOD”. 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 Uczestników składających reklamacje będą przetwarzane w celu:  

a) rozpatrzenia i odpowiedzi na złożoną reklamację – podstawą prawną jest prawnie 

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

niezbędności przetwarzania do umożliwienia Administratorowi rozpatrzenia i 

odpowiedzi na złożoną reklamację; 

b) ewentualnego dochodzenia lub ochrony przed roszczeniami – podstawą prawną jest 

prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu 

Administratorowi ustalenie i dochodzenie ewentualnych roszczeń lub obronę przed 

takimi roszczeniami. 

5. Dane osobowe Uczestników składających reklamacje mogą być przekazywane podmiotom 

przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora: dostawcom usług IT, 

podmiotom prowadzącym usługi w zakresie obsługi klienta, archiwizacji i niszczenia 

dokumentacji, kancelariom prawnym, podatkowym, audytorskim oraz, w przypadku 

żądania wysłania odpowiedzi na reklamację pocztą tradycyjną, operatorom pocztowym. 

6. Dane osobowe Uczestników składających reklamacje będą przetwarzane przez okres 

niezbędny do rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi na reklamację. Okres przetwarzania 

danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia 
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roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia 

ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. 

7. Każdemu Uczestnikowi składającemu reklamacje przysługuje prawo dostępu do jego 

danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich 

przetwarzania. 

8. Każdemu Uczestnikowi składającemu reklamację przysługuje prawo sprzeciwu – ze 

względu na jego szczególną sytuację - wobec przetwarzania danych na potrzeby 

rozpatrzenia i odpowiedzi na złożoną reklamację oraz prawo sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych na potrzeby ustalenia, dochodzenie o obronę roszczeń. 

9. Każdemu Uczestnikowi składającemu reklamację przysługuje również prawo wniesienia 

skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie 

członkowskim jego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia 

domniemanego naruszenia (w Polsce: do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

10. Podanie danych osobowych jest wymagane przez Administratora w celu przyjęcia i 

rozpatrzenia reklamacji. Brak podania danych będzie skutkował brakiem możliwości 

przyjęcia i rozpatrzenia reklamacji. 

 

VI. Postanowienia końcowe 

1. Regulamin Promocji jest dostępny na stronie internetowej www.carrefour.pl 

2. Biorąc udział w Promocji Uczestnik potwierdza, że wyraża dobrowolną zgodę na zasady 

zawarte w niniejszym Regulaminie. 

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie odpowiednie zastosowanie 

mają  przepisy obowiązującego prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego. 

4. Administratorem danych osobowych Uczestników, którzy udostępnili je Organizatorowi 

w celu złożenia reklamacji, o której mowa w punkcie VII niniejszego Regulaminu, jest 

Carrefour Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (03-734) przy ul. Targowej 72. Dane 

osobowe będą przetwarzanie w celu w celu rozpatrzenia reklamacji (w przypadku 

wniesienia takiej reklamacji). Dane osobowe nie będą udostępniane, z wyjątkiem 

podmiotów uprawnionych do tego na podstawie przepisów prawa. Uczestnikowi 

przysługuje prawo dostępu do treści jego danych oraz ich poprawiania. Podanie danych 

osobowych jest dobrowolne. 

5. Niniejszy Regulamin poddany jest właściwości prawa polskiego. 
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 Załącznik nr 1 – Lista Stacji Paliw 

1. Stacja paliw przy Hipermarkecie Carrefour Targówek, ul. Głębocka 15, 02-287 Warszawa 

2. Stacja paliw przy Hipermarkecie Carrefour, al. J.Nowaka-Jeziorańskiego 1, 44-102, Gliwice 

3. Stacja paliw przy Hipermarkecie Carrefour, ul. Kolumny 36, 93-342, Łódź 

4. Stacja paliw przy Hipermarkecie Carrefour, ul. Przybyszewskiego 176/178,  93-120, Łódź 

 


