
Regulamin aplikacji lojalnościowej 
PennyCard(+)§

Zawierający m.in. najważniejsze informacje o Sprzedawcy, sklepie oraz o prawach 
Użytkownika.

SPIS TREŚCI 
§ 1 Definicje  
§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą 
§ 3 Wymogi techniczne  
§ 4 Rejestracja  
§ 5 Wymiana punktów  
§ 6 Dane osobowe  
§ 7 Zastrzeżenia  
Załącznik nr 1: Wzór formularza odstąpienia od umowy

§ 1 DEFINICJE
Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych 
od pracy. 
Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Aplikacji (usługa 
świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Aplikacji 
swoje indywidualne Konto.  
Użytkownik – użytkownik aplikacji PennyCard(+). 
Kupujący - każdy podmiot Kupujący w Aplikacja określone Rabaty.                                
Kupon - produkt dokumentujący wymianę Punktów na określoną zniżkę w 
sklepach należących do programu lojalnościowego PennyCard(+).                                                                                                              
Punkty - waluta w aplikacji PennyCard(+) zdobywana za zrobienie zakupów w 
sklepach należących do programu lojalnościowego PennyCard(+). Rabat - zmiana 
ceny produktu na cenę odpowiadającą danej zniżce. 
Regulamin – niniejszy regulamin. 
Aplikacja - aplikacja PennyCard(+)§ wydana przez Sprzedawcę.                                                   
Indywidualny Numer Konta - numer nadawany przez aplikacje, służący 
późniejszej weryfikacji Kupującego.  
Sprzedawca - przedsiębiorcy wpisani do Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw 
gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej:

a. Juliusz Rohnka, NIP 558-167-91-24, nr REGON 093057252, działający pod 
nazwą P.H.U. RONKA - wspólnik spółki cywilnej

b. Dominik Górski, NIP 5341816225, nr REGON 017182456, działający pod 
nazwą MULTIAGENCJA - wspólnik spółki cywilnej



c. Katarzyna Górska, NIP 5341377429, nr REGON 5341816225, działający pod 
nazwą KATARZYNA GÓRSKA - wspólnik spółki cywilnej

prowadzący działalność w ramach spółki cywilnej pod nazwą KIS SPÓŁKA 
CYWILNA z siedzibą pod adresem Bielawy 32, 89-100 Bielawy, NIP 5581863862, 
nr REGON 36383233400000. .

§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ
1. Adres pocztowy: Bielawy 32, 89-100 Bielawy
2. Adres e-mail: biuro@sklepkis.pl
3. Telefon: 791823570

§ 3 WYMOGI TECHNICZNE
1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:

• Urządzenie wyposażone w systemy iOS lub Android z dostępem do 
Internetu

2. Posiadanie ważnego konta na Facebooku.

§ 4 Rejestracja
1. W trakcie pierwszego uruchomienia Aplikacji Użytkownik zobowiązany jest 

przejść proces rejestracji w Aplikacji, polegającej na założeniu 
indywidualnego konta Użytkownika (dalej: „Rejestracja”).

2. Do dokonania Rejestracji wymagane jest posiadanie przez Użytkownika 
konta na platformie Facebook oraz podanie przez niego następujących 
danych:

• Numer telefonu (opcjonalnie)
• Ulubiony sklep

oraz potwierdzenie przez Użytkownika że zapoznał się z Regulaminem i 
akceptuje jego treść.

3. Uruchomienie i zalogowanie się do Aplikacji (lub posiadanie Aplikacji 
uruchomionej w tle) jest konieczne dla korzystania z funkcjonalności Aplikacji.

4. Użytkownikowi przysługuje prawo edytowania swoich danych podanych 
podczas Rejestracji oraz zmiany ustalonego podczas Rejestracji Ulubionego 
Sklepu.

5. W trakcie Rejestracji, jak również w związku z korzystaniem z Aplikacji, 
Użytkownik zobowiązany jest do podawania danych zgodnych z prawdą.



6. Sprzedawca może rozszerzyć formularz rejestracyjny o dodatkowe pola, 
których wypełnienie przez Użytkownika jest dobrowolne (dane opcjonalne) i 
nie ma wpływu na pozytywne zakończenie procesu Rejestracji.

7. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za niezgodność podanych 
przez siebie danych, jak również za ujawnianie przez niego osobom trzecim 
Indywidualnego Numeru Konta do logowania w Aplikacji.

8. Sprzedawca informuje, że nie weryfikuje w żaden sposób tożsamości 
Użytkowników podczas ich Rejestracji. W przypadku uzasadnionych 
wątpliwości co do prawdziwości danych podanych przez Użytkownika 
podczas Rejestracji, Sprzedawca zastrzega sobie prawo ograniczenia 
Użytkownikowi możliwości korzystania z Aplikacji do czasu potwierdzenia 
danych za pomocą wiadomości przesłanej na adres email bądź (jeśli podany 
w formularzu rejestracyjnym) numer telefonu.

§ 4 WYMIANA PUNKTÓW
1. Ceny towarów widoczne na Kuponie są całkowitymi cenami za towar, w tym 

zawierają podatek VAT.
2. Wybrany Kupon należy kliknąć w aplikacji i pokazać kasjerowi w ciągu 60 

sekund od czasu kliknięcia.
3. Po 60 sekundach od kliknięcia Kupon na stałe wygasa.
4. Wymiana zostaje dokonana w momencie kliknięcia danego Kuponu przez 

Kupującego.
5. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy 

Kupującym a Sprzedawcą.
6. Sprzedawca przekaże Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy 

sprzedaży na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia towaru.
7. Kupujący może zarejestrować się w Sklepie tj. założyć w nim Konto lub 

dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy 
każdym ewentualnym zamówieniu.

§ 5 DANE OSOBOWE
1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego 

podczas korzystania ze Aplikacji jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu 

jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu 
Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). 



Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę 
zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

§ 6 ZASTRZEŻENIA
1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze 

bezprawnym.
2. Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w 

języku polskim.
3. Postanowienia dotyczące towarów stosuje się odpowiednio do treści 

cyfrowych, o ile Regulamin nie określa tych kwestii odrębnie.
Załącznik nr 1 do Regulaminu 
 
Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od dalszego korzystania z 
aplikacji, z którego Użytkownik może, ale nie musi skorzystać:  
 
 
 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD DALSZEGO KORZYSTANIA Z 
APLIKACJI 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od 
korzystania z aplikacji)

KIS SPÓŁKA CYWILNA 
Bielawy 32, 89-100 Bielawy 
adres e-mail: biuro@sklepkis.pl

- Ja(*) ..................................................................... niniejszym informuję(*) o moim 
odstąpieniu od dalszego korzystania z Aplikacji KIS i proszę o usunięcie wszystkich 
danych powiązanych z moim kontem oraz mojego konta. 
- Imię i nazwisko Użytkownika (-
ów): .............................................................................................................................
. 
- Adres Użytkownika (-
ów): .............................................................................................................................
............. 
 
.....................................................................................................................................
............................................. 
 



............................................................................................. 
Podpis Użytkownika  

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) 
 
 

Data ............................................

(*) Niepotrzebne skreślić.

Regulamin konta
Regulamin konta w aplikacji PennyCard(+)§

SPIS TREŚCI 
§ 1 Definicje  
§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą 
§ 3 Wymogi techniczne  
§ 4 Konto  
§ 5 Reklamacje  
§ 6 Dane osobowe  
§ 7 Zastrzeżenia

§ 1 DEFINICJE
Konto – uregulowana w niniejszym regulaminie nieodpłatna funkcja Sklepu 
(usługa), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne 
Konto.  
Kupujący - każdy podmiot Kupujący kupony w Aplikacji.                                              
Użytkownik - podmiot korzystający z aplikacji PennyCard(+). 
Sklep – aplikacja mobilna PennyCard(+). 
Sprzedawca - przedsiębiorcy wpisani do Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw 
gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej:

a. Juliusz Rohnka, NIP 558-167-91-24, nr REGON 093057252, działający pod 
nazwą P.H.U. RONKA - wspólnik spółki cywilnej

b. Dominik Górski, NIP 5341816225, nr REGON 017182456, działający pod 
nazwą MULTIAGENCJA - wspólnik spółki cywilnej

c. Katarzyna Górska, NIP 5341377429, nr REGON 5341816225, działający pod 
nazwą KATARZYNA GÓRSKA - wspólnik spółki cywilnej

prowadzący działalność w ramach spółki cywilnej pod nazwą KIS SPÓŁKA 
CYWILNA z siedzibą pod adresem Bielawy 32, 89-100 Bielawy, NIP 5581863862, 
nr REGON 36383233400000. .



§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ
1. Adres pocztowy: Bielawy 32, 89-100 Bielawy
2. Adres e-mail: biuro@sklepkis.pl
3. Telefon: 791823570

§ 3 WYMOGI TECHNICZNE
1. Dla prawidłowego funkcjonowania i założenia Konta potrzebne jest:

• Aktywne konto na Facebooku
• Urządzenie z dostępem do Internetu
• Telefon z systemem Android min. 4.0 lub systemem iOS min. 11

§ 4 KONTO
1. Założenie Konta jest całkowicie dobrowolne i zależne od woli Użytkownika.
2. Założenie Konta jest wymagane do korzystania z aplikacji przez 

Użytkownika.
3. W celu założenia Konta należy wypełnić stosowny formularz podczas 

pierwszego uruchomienia Aplikacji.
4. W momencie założenia Konta zawierana jest na czas nieokreślony pomiędzy 

Użytkownikiem a Sprzedawcą umowa w zakresie prowadzenia Konta na 
zasadach wskazanych w Regulaminie.

5. Użytkownik może bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów w każdym czasie 
zrezygnować z Konta.

6. W celu dokonania rezygnacji z Konta należy wysłać swoją rezygnację do 
Sprzedawcy na adres e-mail: biuro@sklepkis.pl, czego skutkiem będzie 
niezwłoczne usunięcie Konta oraz rozwiązanie umowy w zakresie 
prowadzenia Konta.

§ 5 REKLAMACJE
1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Konta należy kierować na adres e-

mail biuro@sklepkis.pl .
2. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.  

 
POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I 
DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

3. W przypadku gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego 
przez Konsumenta rezultatu Konsument może skorzystać m.in. z:



a. Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki 
Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z 
wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. 
Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/
wazne_adresy.php#faq595.

b. Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu 
konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie 
Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie 
sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest 
bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://
www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.

c. Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://
ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 6 DANE OSOBOWE
1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Użytkownika 

podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu 

jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu 
Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). 
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę 
zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

§ 7 ZASTRZEŻENIA
1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze 

bezprawnym.
2. Umowa w zakresie prowadzenia Konta zawierana jest w języku polskim.
3. W przypadku zaistnienia ważnych przyczyn, o których mowa w ust. 4, 

Sprzedawca ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu Konta.
4. Ważnymi przyczynami, o których mowa w ust. 3 są:

a. konieczność dostosowania Sklepu do przepisów prawa mających 
zastosowanie do działalności Sklepu

b. poprawa bezpieczeństwa świadczonej usługi
c. zmiana funkcjonalności Konta wymagająca modyfikacji regulaminu 

Konta.

https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595
https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595
https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596
https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596
http://ec.europa.eu/consumers/odr/
http://ec.europa.eu/consumers/odr/


5. Kupujący zostanie poinformowany o planowanej zmianie regulaminu Konta 
co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmiany w życie za 
pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na przypisany do Konta adres.

6. W przypadku gdy Kupujący nie wyrazi akceptacji dla planowanej zmiany, 
powinien poinformować o tym Sprzedawcę poprzez wysłanie odpowiedniej 
wiadomości na adres e-mail Sprzedawcy biuro@sklepkis.pl, czego skutkiem 
będzie rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta z chwilą wejścia w 
życie planowanej zmiany lub wcześniej, jeśli Kupujący zgłosi takie żądanie.

7. W sytuacji gdy Kupujący nie wyrazi sprzeciwu dla planowanej zmiany do 
chwili wejścia jej w życie przyjmuje się, że akceptuje ją, co nie stanowi żadnej 
przeszkody do rozwiązania umowy w przyszłości.

8. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym nie będącym Konsumentem 
sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

9. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym 
stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów 
prawa.


