
 

 

 

 

 REGULAMIN KART RABATOWYCH 

 
  
WYSTAWCA I WŁAŚCICIEL KARTY RABATOWEJ.  
Wystawcą i właścicielem KARTY RABATOWEJ  „ Chałupa” Gospoda jest firma 
ZAZA S.C. Konrad Zasim Małgorzata Zasim z siedzibą  
ul. Południowa  9, 71-001 Szczecin, Polska.  
 
UPRAWNIENIA POSIADACZA KARTY RABATOWEJ  
1) Posiadacz karty rabatowej ma prawo do uzyskania rabatu na produkty oferowane 
w restauracji „ Chałupa” 
2) Karta rabatowa jest kartą imienną; 
 3) Karta rabatowa „ Chałupa” Gospoda nie jest kartą płatniczą, kredytową ani 
bankomatową;  
4) Wysokość rabatu jest ustalona indywidualnie dla każdego uczestnika  
programu rabatowego 
5) Rabat nie dotyczy innych ofert specjalnych, promocji cenowych wybranych 
produktów oraz imprez okolicznościowych organizowanych przez lokal. 
6 ) Karty rabatowe nie są honorowane dnia 14.02 oraz 8.03 każdego roku 
kalendarzowego.  
 
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  
Uczestnik  wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych prze firmę  
ZAZA S.C. Konrad Zasim Małgorzata Zasim w celu prawidłowej realizacji 
programu karty rabatowej oraz do celów marketingowych zgodnie z ustawą dnia 29 
sierpnia 1997roku „o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 
926 ze zm.)  
 
 
 
 



 
TERMIN WAŻNOŚCI KARTY RABATOWEJ  
1) Karta rabatowa utrzymuje ważność do końca roku kalendarzowego w którym 
została wydana, chyba, że wydanie karty nastąpi w ostatnim kwartale danego roku 
kalendarzowego. W takim przypadku karta utrzymuje ważność do końca następnego 
roku kalendarzowego po roku w którym została wydana.  
2)W przypadku zagubienia bądź zniszczenia karty rabatowej uczestnik ma prawo o 
ubieganie się nowej karty u managera restauracji . 
3) Wystawca karty rabatowej ma prawo do zakończenia programu Karty rabatowej 
w każdym czasie bez podania przyczyn. W przypadku zakończenia programu 
wszystkie wydane karty rabatowe ulegają unieważnieniu.  
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
1) Niniejszy regulamin jest dostępny w Restauracji „Chałupa” oraz na stronie  
internetowej www.chalupa.com.pl .  
2) Firma ZAZA. S.C Konrad Zasim Małgorzata Zasim zastrzega sobie możliwość 
wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu i informowania uczestników 
programu poprzez udostępnienie zmienionej wersji regulaminu poprzez  
umieszczenie jej na w/w stronie internetowej lub w punktach sprzedaży. 
3) Podany regulamin uważany jest za zaakceptowany przez uczestnika programu z  
momentem pierwszego użycia karty rabatowej.  


