
 

 
 

Regulamin korzystania z Karty Lojalnościowej Mleczko 
 

 
1. Karta Lojalnościowa Mleczko oraz breloczek Karty Lojalnościowej Mleczko pozostają własnością Mleczko Delikatesy Ltd oraz Mleczko 
Delicatessens Ltd, które to podmioty mogą w każdej chwili zakończyć program lojalnościowy lub też zmienić lub poprawić zasady działania 
programu lojalnościowego.  
2. Każdy członek programu lojalnościowego jest uprawniony do posiadania jednej Karty Lojalnościowej Mleczko. Mleczko Delikatesy Ltd oraz 
Mleczko Delicatessens Ltd zastrzegają sobie prawo do odmówienia członkostwa, połączenia kont oraz zamknięcia konta w każdym momencie 
trwania programu lojalnościowego.   
3. Członkowie programu lojalnościowego muszą zarejestrować swoje dane osobiste oraz powiadomić Mleczko Delikatesy Ltd lub Mleczko 
Delicatessens Ltd w przypadku ich zmiany. Członkowie muszą mieć 18 lat lub więcej.  
4. Karta Lojalnościowa Mleczko nie jest zbywalna, nie może być kopiowana i może być używana tylko przez członka, na którego nazwisko jest 
zarejestrowana dana karta.  
5. Karta Lojalnościowa Mleczko musi być okazana podczas zakupu w celu naliczenia punktów czy też ich wykorzystania.  
6. Mleczko Delikatesy Ltd oraz Mleczko Delicatessens Ltd mogą w każdym momencie odmówić wydania, wycofać lub też zlikwidować konto 
programu lojalnościowego w przypadku:  

-nadużycia lub próby nadużycia zasad programu lojalnościowego 
-naruszenia lub próby naruszenia zasad programu lojalnosciowego 
-każdego zachowania, w tym kradzieży, działania na szkodę, obraźliwego lub obelżywego w stosunku do pracowników, oraz podawania 
fałszywych informacji 

7. Karta Lojalnościowa Mleczko nie moze być przedmiotem zakupu, sprzedaży czy też innego obrotu handlowego.  
8. Członkowie, którzy nie będą zbierać punktów lub też używać karty lojalnościowej w przeciągu roku, będą usunięci  z programu. W celu 
ponownego dołączenia do programu należy dokonać nowej rejestracji.  
9. Członkowie otrzymują jeden punkt za każdy wydany jeden funt. Jeden punkt na karcie równa się jednemu pensowi do wykorzystania. 
Mleczko Delikatesy Ltd oraz Mleczko Delicatessens Ltd zastrzegają sobie prawo zwiększenia lub zmniejszenia punktów należnych za 
kwalifikujące sią zakupy lub zmiany sposobu naliczania punktów; decyzje te leżą w naszej wyłącznej gestii. Członkowie zostaną powiadomieni o 
zmianach w warunkach programu lojalnościowego poprzez wywieszenie zmienionych zasad w naszych sklepach. Członkowie, którzy bedą 
kontynuowali udział w programie lojalnościowym, uważa się, że przyjmują zmienione zasady programu lojalnościowego. Punkty nabyte po 
każdych zakupach oraz punkty zaakumulowane będą wykazane na rachunku po każdym zakupie.   
10. Punkty mogą być tylko wykorzystane w transkacji zakupu jako redukcja rachunku i nie mogą być zamienione na gotówkę.  
11. Członkowie mogą mieć ustanowiony limit punktów za produkty promocyjne.  
12. Członkowie muszą wykorzystać swoje punkty kiedy osiągną 50.000 punktów lub punkty o wartości £500) 
13. Może wystąpić opóźnienie w aktualizacji punktów na koncie karty lojalnościowej w przypadku błędu w systemie, co może spowodować 24 
godzinne opóźnienie w aktualizacji uzyskanych punktów. 
14. Członkowie są odpowiedzialni za swoją Kartę Lojalnościową Mleczko. Mleczko Delikatesy Ltd i Mleczko Delicatessens Ltd nie zwracają 
punktów, które już zostały wykorzystane, bez względu na to czy karta została użyta przez powołaną lub niepowołaną osobę). Członkowie są 
również odpowiedzialni za poinformowanie Mleczko Delikatesy Ltd oraz Mleczko Delicatessens Ltd o kradzieży lub zagubieniu karty.  
15. Punkty z zagubionej lub ukradzionej karty mogą być odzyskane i przeniesione na nowa kartę tylko i wyłącznie w przypadku 
natychmiastowego poinformowania o kradzieży lub zagubieniu oraz posiadaniu punktów na karcie w momencie powiadomienia, po 
potwierdzeniu przez Mleczko Delikatesy Ltd lub Mleczko Delicatessens Ltd unieważnienia zagubionej lub skradzionej karty.  
16. W przypadku zrefundowania zakupów, za które naliczono punkty, zastrzegamy sobie prawo do odjęcia naliczonych punktów z Karty 
Lojalnościowej Mleczko.  
17. Wartość punktów wykorzystanych z Karty Lojalnościowej Mleczko  w celu opłacenia zakupów, nie upoważnia do zgromadzenia dalszych 
punktów w programie lojalnościowym.  
18. Mleczko Delikatesy Ltd oraz Mleczko Delicatessens Ltd zarzadzają danymi w oparciu o Ustawę o Ochronie Danych Osobowych z 1998r. 
Podpisując niniejszy  regulamin korzystania z Karty Lojalnościowej Mleczko lub skladajac podpis na odwrocie karty Karty Lojalnościowej 
Mleczko, którakolwiek czynność nastąpiła wcześniej, zgadzasz się na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Ustawą o Ochronie 
Danych Osobowych z 1998r.  
19. Mleczko Delikatesy Ltd oraz Mleczko Delicatessens Ltd mogą użyć informacji o danych osobowych dostarczonych przez użytkownika Karty 
Lojalnościowej Mleczko w momencia dołączania do programu lojalnościowego  oraz informacji dotyczących transakcji i zakupów w sklepach 
Mleczko i udziału w programie lojalnościowym w celu: 

- zarządzania programem lojalnościowym 
- danych statystycznych 
- powiadamiania o nowych wydarzeniach i ofertach pocztą, emailem lub telefonicznie 
- badania rynku 

20. Możesz zrezygnować z udziału w programie lojalnościowym kontaktując się z wybranym sklepem; informacja o rezygnacji będzie oznaczała 
zakończenie udziału w programie lojalnościowym.  

Powyższa wersja jest tylko tłumaczeniem wersji angielskiej, która jest obowiazująca w przypadku wszelkich 
sporów, niejasności czy też wątpliwości.  

 

Przeczytalam/lem i akceptuje powyzsze warunki: 
 

 

Podpis:  
 Data:  


