
Regulamin Karty Gold dla Wykonawców 

 

§ Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy Regulamin Karty Gold zwany dalej Regulaminem określa zasady otrzymania i warunki korzystania z 

Karty Gold dla Wykonawców. 

2. Przedmiotem Regulaminu jest Karty Gold zwana dalej Kartą, która stanowi część programu lojalnościowego 

dla Wykonawców. 

3. Organizatorem Programu jest Ramex, z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Wiśniowieckiego 123C, posiadający NIP 

o numerze 734-351-69-36, REGON 12267119. 

4. Uczestnictwo w Programie i otrzymanie Karty jest całkowicie dobrowolne i bezpłatne. 

5. Program jest realizowany na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i trwa do odwołania, którego termin zostanie 

podany przez Ramex do wiadomości uczestników z miesięcznym wyprzedzeniem za pośrednictwem informacji 

umieszczonej w sklepach oraz na stronach internetowych. 

 

§ Karty Gold 

 

1. Karty Gold upoważnia posiadacza Karty do zbierania punktów a następnie wymienianie uzbieranych punktów 

na nagrody umieszczone w Katalogu. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo wskazania produktów, za nabycie których większa ilość punktów będzie 

przyznawana niż na zasadach opisanych powyżej. 

3. Posiadaczowi Karty przysługuje również Ekstra Rabaty przyznawane zgodnie z Regulaminem Programu. 

4. Każda Karta posiada indywidualny numer, który identyfikuje jej właściciela. 

5. Każdy Wykonawca może posiadać tylko jedną Kartę. 

6. Karta może zostać przekazana osobie trzeciej przez właściciela. Po okazaniu Karty przez osobę trzecią 

nabijane będą na nią tylko punkty a Klient otrzyma rabat. 

7. Karta nie jest kartą płatniczą, bankomatową czy kredytową. Karta jest własnością Organizatora i nie podlega 

zbyciu ani użyczeniu, a okres jej ważności nie podlega wygaśnięciu oprócz sytuacji, w której program lojalnościowy, 

której Karta stanowi część, zostanie zakończony przez Organizatora. 

 

§ Zasady przyznawania Karty Gold 

 

1. Warunkiem otrzymania Karty Gold jest poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego  u 

pracowników Informacji. Osoby, które chcą wziąć udział w Programie muszą być pełnoletnie. 

2. Po wypełnieniu formularza Karta zostaje wydana Wykonawcy, natomiast pełny proces aktywacji karty trwa do 

3 dni roboczych. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo niezaakceptowania formularza rejestracyjnego w uzasadnionych 

przypadkach, takich jak np. niekompletne, nieprawdziwe lub nieczytelne jego wypełnienie czy brak podpisu. 

 

§ Warunki korzystania z Karty Gold 

 

1. Warunkiem skorzystania z produktów umieszczonych w Katalogu jest uzbieranie odpowiedniej ilości punktów. 

Punkty zbiera się przy okazji każdego zakupu okazując Kartę sprzedawcy. 



2. W przypadku utraty Karty jej Właściciel powinien niezwłocznie poinformować o tym fakcie organizatora, 

składając pisemne oświadczenie. Wówczas dopiero Klient może ubiegać się o nową Kartę. 

 

§ Dane osobowe 

 

1. Podpisując formularz rejestracyjny uczestnik wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych 

osobowych (Dz. U. Z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm) oraz komunikowanie się z nim drogą elektroniczną lub 

pocztą tradycyjną w celach związanych z programem. 

2. Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych uniemożliwia wydanie Karty a co za tym idzie 

przystąpienia do Programu Lojalnościowego. 

3. W każdej chwili posiadacz Karty może wejrzeć w treść swoich danych osobowych w siedzibie Ramex. 

4. Posiadacz Karty ma prawo żądać poprawienia swoich danych, gdy są one niekompletne, nieaktualne lub 

nieprawdziwe. 

 

§ Postanowienia końcowe 

 

1. Treść regulaminu dostępna jest w Markecie Ramex oraz na stronie internetowej www.ramex.pl. 

2. Podpisanie formularza rejestracyjnego przez klienta pragnącego otrzymać Kartę Gold równoznaczne jest z 

akceptacją niniejszego Regulaminu. 


