Regulamin Programu Petrodom SUPER
Słowniczek:
1. Program Petrodom SUPER (zwanym dalej również w skrócie „Programem”)- program
lojalnościowy stworzony i realizowany przez Zarządzającego Programem, w którym:
a) osoba będąca Uczestnikiem Programu Petrodom SUPER jest premiowana za nabywanie
Towarów lub Usług dostępnych w punkcie sprzedaży Zarządzającego Programem poprzez
dodawanie Punktów na indywidualne Konto Uczestnika; nabywanie Towarów lub Usług w
punkcie sprzedaży Zarządzającego Programem obejmuje ich nabywanie na swój rachunek i w
swoim imieniu, jak i na rzecz osób trzecich, oraz
b) Uczestnik uzyskując odpowiednią ilość Punktów na swoim Koncie Uczestnika, może wymienić je
na Nagrody określone w Katalogu Nagród, zgodnie z poniższym Regulaminem Programu;
2. Zarządzający Programem – spółka Petrodom Paliwa Sp. z o.o. z siedzibą w Białej Podlaskiej,
przy ul. Sidorskiej 61, KRS: 0000491529, REGON: 147026712, NIP: 5223011428, będąca
zarazem administratorem danych osobowych Uczestników w rozumieniu ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.);
3. Regulamin Programu - niniejszy regulamin Programu Petrodom SUPER, który określa warunki i
reguły udziału Uczestnika w Programie Petrodom SUPER, w tym zasady uzyskiwania, usuwania
i anulowania Punktów oraz warunki wymiany Punktów na Nagrody;
4. Uczestnik - osoba, która bierze udział w Programie Petrodom SUPER w wyniku dołączenia do
Programu Petrodom SUPER zgodnie z regułami i na zasadach określonych w poniższym
Regulaminie;
5. Oświadczenie o zgłoszeniu do Programu – wszystkie czynności podjęte zgodnie z regułami
opisanymi w Regulaminie Programu, które stanowią wniosek danego danej osoby o uznanie go w
Programie Petrodom SUPER jako Uczestnika;
6. Baza Informacyjna Petrodom SUPER - zbiór danych osobowych Uczestników zebranych w
związku z ich uczestnictwem w Programie Petrodom SUPER, w tym w szczególności w
oświadczeniu o zgłoszeniu do Programu, które są przetwarzane przez Zarządzającego Programem
na zasadach i w ramach akceptacji Uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych;
7. Karta Lojalnościowa - karta na okaziciela wystawiona przez Zarządzającego Programem,
przydzielona Uczestnikowi według niniejszego Regulaminu Programu, przeznaczona do
wykorzystywania przez Uczestnika w celu gromadzenia Punktów na Koncie Uczestnika.
8. Konto Uczestnika - konto stworzone przez Zarządzającego Programem na dane osobowe
Uczestnika stosownie do postanowień niniejszego Regulaminu Programu.
9. Informacja o Stanie Konta Uczestnika - informacja o ilości Punktów dodanych i usuniętych na
Koncie Uczestnika dostępna dla Uczestnika zgodnie z Regulaminem Programu Petrodom
SUPER;
10. Stan Konta Uczestnika – bieżąca ilość Punktów zgromadzonych przez Uczestników na
indywidualnym Koncie Uczestnika łącznie z Punktami uzyskanymi, usuniętymi i anulowanymi;
11. Katalog Nagród - katalog opracowany przez Zarządzającego Programem udostępniony w wersji
elektronicznej na stronie www.petrodom.pl, opisujący bieżącą listę Nagród i ilość Punktów,
niezbędnych do odebrania Nagrody.
12. Nagroda - każda nagroda w formie rzeczowej, rabatu lub usługi, wymieniona w Katalogu Nagród
przez Zarządzającego Programem, która jest wręczana za zgromadzone Punkty.
13. Punkty - punkty dodane na Konto Uczestnika w związku z zakupem przez Uczestnika Towarów
lub Usług dostępnych w punkcie sprzedaży Zarządzającego Programem i objętych Programem,
zgodnie z niniejszym Regulaminem Programu, które upoważniają Uczestnika do odebrania
Nagrody zawartej w Katalogu Nagród;
14. Tabela Przeliczeniowa Punktów – bieżące zestawienie przygotowane przez Zarządzającego
Programem, które określa ilość Punktów dodanych na Koncie Uczestnika za nabycie przez
Uczestnika Towarów lub Usług znajdujących się w punkcie sprzedaży Zarządzającego
Programem i objętych Programem dostępne na stronie www.petrodom.pl;
15. Towary lub Usługi –towary lub usługi będące w dostępne punkcie sprzedaży Zarządzającego
Programem, które na podstawie decyzji Zarządzającego Programem objęte są Programem, których
zakup, skutkuje przyznaniem Punktów na Konto Uczestnika;
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§1.
Regulamin Programu opisuje reguły Programu Petrodom SUPER, w tym przywileje i powinności
Uczestnika w związku z jego członkostwem w Programie Petrodom SUPER. Regulamin
Programu stosuje się jedynie do Uczestników.
Prawo do zarządzania Kontem Uczestnika, w tym prawo do wymiany Punktów na Nagrody oraz
otrzymanie informacji znajdujących się na Koncie Uczestnika, należy się Uczestnikowi. Osoby
trzecie, które korzystają z Karty Lojalnościowej przynależnej do Konta danego Uczestnika w celu
nabycia Towarów lub Usług i uzyskania Punktów, wymiany Punktów na Nagrody uważa się za
osoby działające w imieniu i na rzecz Uczestnika za zgodą Uczestnika.
Do Programu Petrodom SUPER na warunkach Uczestnika może przyłączyć się tylko osoba
fizyczna powyżej 18 (osiemnastego) roku życia, posiadająca pełną zdolność do czynności
prawnych.
Uczestnik może mieć w danym momencie tylko jedno Konto Uczestnika i jedną Kartę
Lojalnościową.
W celu przystąpienia do Programu Petrodom SUPER na warunkach Uczestnika dana osoba
składa oświadczeniu o zgłoszeniu do Programu Petrodom SUPER i wypełnia odpowiedni
formularz w punkcie sprzedaży Zarządzającego Programem.

6. Składając podpis na formularzu znajdującym się w punkcie sprzedaży Zarządzającego Programem
Uczestnik informuje, iż zaznajomił się z Regulaminem Programu oraz godzi się na jego warunki.
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§2
Dołączając do Programu Petrodom SUPER Uczestnik zezwala w szczególności na przetwarzanie
przez Zarządzającego Programem jako administratora danych osobowych zgodnie z ustawą z 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych danych osobowych Uczestnika w celu realizacji
Programu Petrodom SUPER, jak też na ich przekazywanie na rzecz podmiotów
współpracujących z Zarządzającym Programem przy realizacji programu Petrodom SUPER na
obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. Mówiąc o przetwarzaniu danych osobowych rozumie się w
szczególności prawo do ich zapisywania i używania, w tym do posługiwania się informacjami
wynikającymi z udziału Uczestnika w Programie Petrodom SUPER dotyczącymi przykładowo
otrzymywanych Punktów, czy korzyści związanych z nabyciem Towarów lub Usług w punktach
sprzedaży Zarządzającego Programem.
Uczestnicy mają możliwość wglądu do swoich danych osobowych, jak też dostęp do ich
edytowania, dopisywania i korygowania zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych
osobowych, a także prawo domagania się czasowego lub stałego zaprzestania ich przetwarzania
lub do ich zlikwidowania, w przypadku jeżeli są one niepełne, nieaktualne, nieprawdziwe lub
zostały zgromadzone z naruszeniem ww. ustawy albo są już niepotrzebne do wykonania zadania,
dla którego zostały zgromadzone. W momencie przesłania zawiadomienia przez Uczestnika o
żądaniu zaprzestania ich przetwarzania lub ich zlikwidowania Uczestnik traci status Uczestnika w
Programie Petrodom SUPER, w szczególności wszystkie przywileje z niego wynikające.
Uczestnik bez przymusu udostępnia Zarządzającemu Programem swoje dane personalne w celu
uczestnictwa w Programie Petrodom SUPER, w tym dane określone w oświadczeniu o
zgłoszeniu do Programu Petrodom SUPER.
Dane osobowe Uczestnika zawarte w oświadczeniu o zgłoszeniu do Programu Petrodom SUPER
są umieszczane w Bazie Informacyjnej Programu Petrodom SUPER w momencie wypisania i
dostarczenia formularza Zarządzającemu Programem w punkcie sprzedaży Zarządzającego
Programem
Uczestnik, jako adres korespondencyjny może podawać lokalizację tylko na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej.
Uczestnik zobligowany jest bezzwłocznie poinformować Zarządzającego Programem o wszelkiej
zmianie swoich danych osobowych.
Jeśli Uczestnik nie poinformuje Zarządzającego Programem o modyfikacji swoich danych
osobowych, Zarządzający Programem nie ponosi żadnej odpowiedzialności za spóźnienie lub brak
jakichkolwiek czynności spowodowany nie zaktualizowaniem danych przez Uczestnika, w tym za

nadanie informacji dotyczących Programu Petrodom SUPER, informacji o Stanie Konta, Nagród
lub Kart Uczestnika na niewłaściwy adres. Wszelkie koszty związane z ponowną wysyłką, na
wniosek Uczestnika, powyższych materiałów lub informacji wskutek braku aktualizacji przez
Uczestnika jego danych osobowych obciążają wyłącznie Uczestnika.
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§4
Uczestnikowi dołączającemu do Programu Petrodom SUPER wydawana jest Karta
Lojalnościowa od Zarządzającego Programem.
Karta Lojalnościowa służy do zbierania Punktów na Koncie Uczestnika i daje sposobność
wymiany Punktów na Nagrody.
Uczestnik jest zobligowany do natychmiastowego poinformowania Zarządzającego Programem o
utracie Karty Lojalnościowej.
Do momentu poinformowania Zarządzającego Programem o stracie Karty Lojalnościowej
Zarządzający Programem nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie nieuprawnione korzystanie z
Karty Lojalnościowej, w tym za wymianę zgromadzonych punktów na danej Karcie
Lojalnościowej na Nagrody.
Karta Lojalnościowa wystawiona przez Zarządzającego Programem jest ważna w zakresie swojej
użyteczności w Programie Petrodom SUPER w okresie udziału Uczestnika w Programie
Petrodom SUPER.
§5
Zarządzający Programem ma obowiązek dodawać Punkty na Konto Uczestnika za zakup
Towarów lub Usług objętych Programem dostępnych w punkcie sprzedaży Zarządzającego
Programem dokonany przy użyciu Karty Lojalnościowej.
Uczestnik może zbierać punktu za nabycie Towarów lub Usług objętych Programem dostępnych
w punkcie sprzedaży Zarządzającego Programem we wszystkich punktach sprzedaży
Zarządzającego Programem oznaczonymi znakiem programu.
Zarządzający Programem ustala, jakie Towary lub Usługi będące dostępne w punkcie sprzedaży
Zarządzającego Programem są objęte Programem Petrodom SUPER i ustala ilości Punktów
dodawanych na Konto Uczestnika za ich zakupy w punkcie sprzedaży Zarządzającego
Programem. Informacje o liczbie dodawanych Punktów będą uwidocznione w Tabeli
Przeliczeniowej Punktów, stworzonej przez Zarządzającego Programem. Zmiana Towarów lub
Usług objętych programem Petrodom SUPER nie stanowi zmiany niniejszego regulaminu.
Punkty będą dodawane na Koncie Uczestnika zgodnie z Tabelą Przeliczeniową Punktów
obowiązującą w danym momencie. Tabela Przeliczeniowa Punktów dostępna jest w na stronie
www.petrodom.pl Zmiana Tabeli Przeliczeniowej Punktów nie stanowi zmiany niniejszego
regulaminu.
Zarządzający Programem zastrzega sobie prawo do modyfikacji w dowolnym momencie ilości
Punktów dodawanych na Konto Uczestnika za zakupy Towarów i Usług w punkcie sprzedaży
Zarządzającego Programem zawartych w Tabeli Przeliczeniowej Punktów, a także informacji o
Towarach lub Usługach objętych Programem. Zarządzający Programem będzie powiadamiał o
tych modyfikacjach poprzez stronę www.petrodom.pl i poprzez ulotki rozprowadzane w punktach
sprzedaży Zarządzającego Programem, w terminie nie krótszym niż 14 dni kalendarzowych przed
ich wejściem w życie.
Warunkiem dodania Punktów jest użycie przez Uczestnika swojej Karty Lojalnościowej w
punkcie sprzedaży Zarządzającego Programem przed nabyciem Towarów lub Usług objętych
Programem Petrodom SUPER.
Zarządzający Programem nie ponosi odpowiedzialności za wszelki, powstały po stronie
Uczestnika, brak możliwości skorzystania z Karty Lojalnościowej w trakcie zakupów Towarów
lub Usług dostępnych w punkcie sprzedaży Zarządzającego Programem.
Punkty będą dodawane na Konto Uczestnika w ciągu, o ile nie wystąpią nieprzewidziane problemy
techniczne, 48 godzin od transakcji zakupu Towarów lub Usług dostępnych w punkcie sprzedaży
Zarządzającego Programem.
Zarządzający Programem Petrodom SUPER nie ma obowiązku weryfikowania, czy Punkty
zostały dodane słusznie. Jeśli udokumentowane będzie, że Punkty zostały niesłusznie dodane,
Zarządzający Programem będzie uprawniony do usunięcia stosownej ilości Punktów z danego
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Konta Uczestnika. Zarządzający Programem ma też możliwość wstrzymania wydanie Nagrody,
jeśli są przesłanki do twierdzenia, że Punkty zostały błędnie dodane lub bez zakupu Towarów lub
Usług objętych Programem.
Punkty będą usuwane z Konta Uczestnika przez Zarządzającego Programem w sytuacji, gdy
Uczestnik dokona zwrotu Zarządzającemu Programem zakupionych Towarów lub Usług, za które
zostały dodane Punkty, i otrzyma zwrot wartości zakupionych Towarów lub Usług. W takiej
sytuacji Uczestnik zobowiązany jest przekazać Kartę Lojalnościową pracownikowi punktu
sprzedaży Zarządzającego Programem w celu usunięcia z Konta Uczestnika wcześniej dodanych
Punktów.
Uczestnik jest upoważniony do uzyskania w dowolnym momencie informacji o ilości
zgromadzonych punktów na Koncie Uczestnika oraz informacji dotyczących Punktów dodanych
lub usuniętych z jego Konta Uczestnika. Informację taką Uczestnik otrzymuje w punkcie
sprzedaży Zarządzającego Programem.
W celu zgłoszenia reklamacji związanej z liczbą Punktów dodanych na Konto Uczestnika należy
przekazać Zarządzającemu Programem dowód zakupu Towarów lub Usług objętych Programem
Petrodom SUPER potwierdzający dokonanie transakcji z użyciem Karty Lojalnościowej. W
reklamacji powinny znaleźć się dane Uczestnika pozwalające na jego weryfikację w Programie
Petrodom SUPER. Reklamacje rozstrzygane są przez Zarządzającego Programem w terminie 10
dni kalendarzowych od daty wpłynięcia reklamacji.
Jeśli przez okres 1 roku od dnia ostatniego dodania Punktów na Kartę Lojalnościową
Uczestnikowi nie będą dodane nowe Punkty, to Zarządzający Programem upoważniony jest do
usunięcia wszystkich Punktów zebranych na Karcie Lojalnościowej i / lub do zlikwidowania
Konta Uczestnika.
Jeśli Zarządzający Programem nie zdecyduje inaczej w oparciu o wniosek Uczestnika, Punkty i
przywileje z nimi związane nie mogą być sprzedawane, przenoszone, ani zbywane w inny sposób,
w tym pomiędzy różnymi Kontami Uczestnika należącymi do różnych Uczestników, nie mogą też
być przedmiotem żadnych innych czynności, z wyjątkiem czynności opisanych w tym
Regulaminie Programu.
Punkty zgromadzone na Koncie Uczestnika mogą być wymieniane tylko na Nagrody wskazane w
Katalogu Nagród, nie ma możliwości wymiany Punktów na gotówkę.

§6
1. Wszelkie Nagrody, zasady zamiany Punktów na Nagrody oraz zasady otrzymywania Nagród
wskazane są w aktualnym Katalogu Nagród. Ponadto Nagrody w postaci usług podlegają
ograniczeniom związanym z występowaniem danej usługi w danym punkcie sprzedaży
Zarządzającego Programem.
2. Zarządzający Programem ma obowiązek zapewnić możliwość odebrania Nagrody zgodnie z
warunkami opisanymi w poniższym Regulaminie Programu.
3. W sytuacji wad technicznych Nagrody, która podlega gwarancji, Uczestnik korzysta z praw
opisanych w karcie gwarancyjnej dołączonej do Nagrody. Korzystanie z warunków gwarancji
podlega ograniczeniom opisanym w karcie gwarancyjnej. W celu skorzystania z praw
gwarancyjnych Uczestnik jest zobowiązany okazać wraz z gwarancją producenta Nagrody
dokument odbioru Nagrody wystawiony przy jej odbiorze przez pracownika punktu sprzedaży
Zarządzającego Programem.
4. Zarządzający Programem uprzedza, że informacje o Nagrodach (w tym zdjęcia, parametry)
umieszczone w Katalogu Nagród lub innych materiałach reklamowych wydanych przez
Zarządzającego Programem, wskazują tylko na rodzaj Nagrody i nie stanowią oferty w rozumieniu
przepisów kodeksu cywilnego.
5. Zarządzający Programem zastrzega prawo do modyfikacji i aktualizowania Katalogu Nagród, w
szczególności do usunięcia dotychczasowych i dodania nowych Nagród, zmiany rodzajów i
wartości punktowych Nagród, w szczególności w celu zagwarantowania atrakcyjności Programu,
jak też z przyczyn techniczno-organizacyjnych lub w związku ze wzrostem kosztów przyznania
Nagród. Modyfikacja lub aktualizacja Katalogu Nagród nie stanowi zmiany niniejszego
regulaminu.

6. Proces wymiany zgromadzonych Punktów na Nagrodę odbywa się wyłącznie w punkcie
sprzedaży Zarządzającego Programem na podstawie Karty Lojalnościowej przyporządkowanej do
Konta Uczestnika.
7. Inne osoby niż Uczestnik, które dokonują wymiany Punktów na Nagrody w wyżej opisany sposób
w punkcie sprzedaży Zarządzającego Programem uważa się za osoby działające w imieniu i na
rzecz Uczestnika za zgodą Uczestnika.
8. Uczestnik ma prawo do wymiany zebranych Punktów na Nagrody, na podstawie warunków
wymiany Punktów na Nagrody opisanych w niniejszym Regulaminie, od chwili otrzymania
Punktów na Koncie Uczestnika, o ile uzbierał on odpowiednią ilość Punktów.
9. Punkty uzbierane na Koncie Uczestnika można wymienić jedynie na Nagrody wskazane w
aktualnym na czas wymiany Katalogu Nagród.
10. W momencie wymiany uzbieranych Punktów na Nagrodę, ilość Punktów wymienianych na
Nagrodę umieszczona w Katalogu Nagród, będzie usunięta z Konta Uczestnika.
11. Po wymianie Punktów na Nagrodę, Nagroda będzie przekazana Uczestnikowi w punkcie
sprzedaży Zarządzającego Programem stosownie do warunków zawartych w Katalogu Nagród.
Zarządzający Programem zagwarantuje wydanie Nagrody, o ile to możliwe, w ciągu 10 dni
roboczych od daty wymiany Punktów na Nagrodę.
12. W momencie odbioru Nagrody Uczestnik jest zobowiązany sprawdzić, czy Nagroda nie ma
ewidentnych wad.
13. Jeśli w momencie odbioru Nagrody, Uczestnik stwierdzi ewidentną wadę Nagrody, Uczestnik
powinien natychmiast (w trakcie odbioru) zgłosić tą informację pracownikowi punktu sprzedaży
Zarządzającego Programem wydającemu Nagrodę.
14. W sytuacji opisanej w ust.13 niniejszego paragrafu, wadliwa lub niezgodna z zamówieniem
Nagroda zostanie zastąpiona na odpowiednią Nagrodę wolną od wad.
§7
1. Zarządzający Programem może usunąć Uczestnika z Programu Petrodom SUPER ze skutkiem
natychmiastowym, jeżeli Uczestnik łamie postanowienia niniejszego Regulaminu Programu lub
Uczestnik przekazał fałszywe dane lub podał się za inną osobę wobec Zarządzającego Programem
w związku z Programem Petrodom SUPER. O usunięciu Uczestnik zostanie poinformowany.
2. W przypadku usunięcia Uczestnika z Programu Petrodom SUPER zgodnie z ust. 1 niniejszego
paragrafu powyżej Zarządzający Programem jest upoważniony do usunięcia wszystkich Punktów
zebranych na Koncie Uczestnika i do usunięcia Konta Uczestnika.
3. Uczestnik w dowolnym momencie może wycofać się z uczestnictwa w Programie Petrodom
SUPER. Z chwilą dostarczenia Zarządzającemu Programem informacji o wycofaniu się
Uczestnika z Programu Petrodom SUPER, wszystkie Punkty zebrane na Koncie Uczestnika
zostaną usunięte i Konto Uczestnika zostanie usunięte.
4. Zarządzający Programem zastrzega sobie możliwość wstrzymania lub zamknięcia Programu
Petrodom SUPER w dowolnym momencie. Informacja o wstrzymaniu lub zamknięciu Programu
Lojalnościowego pojawi się na 30 dni przed dniem wstrzymaniem lub zamknięciem Programu. W
takiej sytuacji:
a) Zarządzający Programem ma obowiązek umieszczenia informacji o wstrzymaniu lub zamknięciu
Programu Petrodom SUPER w punktach sprzedaży Zarządzającego Programem i na stronie
www.petrodom.pl;
b) Uczestnik ma możliwość wymiany zgromadzonych Punktów na Nagrody w terminie 30 dni
kalendarzowych od daty umieszczenia informacji zgodnie z pkt a) powyżej przez Zarządzającego
Programem. Po upływie 30 dni Uczestnik nie będzie uprawniony do wymiany zebranych Punktów
na Nagrody, a Zarządzający Programem nie będzie zobowiązany do wymiany na Nagrody
Punktów niewykorzystanych przez Uczestnika.
§8
Zarządzający Programem może wprowadzić modyfikacje do niniejszego Regulaminu Programu
w dowolnym momencie.
2. W sytuacji modyfikacji niniejszego Regulaminu Programu, o których mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu, Zarządzający Programem za każdym razem poinformuje Uczestników o zmianach
wprowadzanych do niniejszego Regulaminu Programu poprzez odpowiednią informację i
1.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

upubliczni ujednolicony tekst zmienionego Regulaminu Programu w punktach sprzedaży
Zarządzającego Programem i na stronie www.petrodom.pl (informacja taka będzie widoczna 14
dni od daty jej zamieszczenia) lub przy pomocy innych środków wykorzystywanych przez
Zarządzającego Programem.
W sytuacji, gdy Zarządzający Programem zmodyfikuje niniejszy Regulaminu Programu zgodnie z
ust. 1 niniejszego paragrafu, Uczestnik ma możliwość wycofania się z uczestnictwa w Programie
Petrodom SUPER poprzez złożenie oświadczenia o wycofaniu się z Programu Zarządzającemu
Programem w terminie 14 dni od dnia, kiedy Zarządzający Programem poinformował
Uczestników o modyfikacjach niniejszego Regulaminu Programu zgodnie z ust. 2 niniejszego
paragrafu. W takim przypadku Uczestnik ma możliwość wymiany zgromadzonych Punktów na
Nagrody w terminie 14 dni od daty wycofania się z uczestnictwa w Programie Petrodom
SUPER, a po upływie tego terminu Konto Uczestnika zostanie usunięte z Programu Petrodom
SUPER, Uczestnik nie będzie miał możliwości wymiany zebranych Punktów na Nagrody, a
Zarządzający Programem nie będzie zobowiązany do wymiany na Nagrody Punktów
niewykorzystanych przez Uczestnika.
Z zastrzeżeniem ust. 3 niniejszego paragrafu, zmodyfikowany Regulamin Programu będzie
obowiązywał Uczestników po upływie 14-dniowego terminu od dnia poinformowania
Uczestników o modyfikacjach wprowadzanych do niniejszego Regulaminu Programu zgodnie z
postanowieniami niniejszego Regulaminu Programu.
Regulamin Programu obowiązuje od dnia 16.08.2017 roku do czasu trwania Programu.
Jeśli Regulamin Programu nie stanowi inaczej, zawiadomienie przyjmuje się za doręczone
Uczestnikowi przez Zarządzającego Programem, jeśli zostanie wysłane za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres e-mail Uczestnika wpisany w oświadczeniu o zgłoszeniu do Programu,
lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres podany w oświadczeniu o zgłoszeniu do
Programu.
Regulamin Programu, modyfikacje do Regulaminu Programu, Tabela Przeliczeniowa Punktów,
Katalog Nagród, jak również wiadomość o wstrzymaniu lub zamknięciu Programu Petrodom
SUPER będą dostępne w komunikatach zamieszczanych przez Zarządzającego Programem w
punktach sprzedaży Zarządzającego Programem i na stronie www.petrodom.pl
Całą korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnik
powinien adresować do Zarządzającego Programem na adres:
Petrodom Sp. z o.o.
21-500 Biała Podlaska,
ul. Sidorska 61,
z dopiskiem „Program Petrodom SUPER”.

