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REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO TRÓJKOLOROWI  

  

Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w programie lojalnościowym dla kibiców pod nazwą 
Trójkolorowi organizowany przez Górnik Zabrze S.S.A. z siedzibą w Zabrzu. 

  

§1 DEFINICJE  

  

1. ORGANIZATOR lub GÓRNIK ZABRZE lub KLUB – „Górnik Zabrze” Sportowa Spółka Akcyjna z 

siedzibą w Zabrzu ul. Roosevelta 81, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy KRS pod 

numerem KRS 0000106227 NIP: 648-12-78-811, Regon: 273128033;  

2. KARTA KIBICA – karta zbliżeniowa (mifare) wydana przez system sprzedażowy funkcjonujący 

na Arenie Zabrze o określonym terminie ważności, umożliwiająca korzystanie z programu 

lojalnościowego ‘Trójkolorowi’, będąca jednocześnie biletem na wybrany mecz bez 

konieczności legitymowania się, oznaczona znakiem Organizatora, imieniem, nazwiskiem, 
numerem pesel – lub w razie gdy nie został nadany, rodzajem, serią i numerem dokumentu 

potwierdzającego tożsamość.  

3. UCZESTNIK – kibic posiadający Kartę Kibica  

4. PROGRAM – program lojalnościowy Trójkolorowi  

5. STRONA PROGRAMU – szczegóły dotyczące programu dostępne na stronie internetowej 
trójkolorowi.pl  

  

§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1. Program odbywa się zgodnie z przepisami prawa polskiego,  postanowieniami 

niniejszego regulaminu.  
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2. Program prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i dotyczy 

uczestników posiadających Kartę Kibica zgodnie z zasadami określonymi na Stronie 

Programu.  

3. Program trwa od 1 lipca 2016 roku na czas nieokreślony. 

4. Celem programu jest zrzeszenie jak największej ilości kibiców oraz partnerów 

biznesowych i udostępnienia obustronnej korzyści w postaci rabatów m.in. na 

bilety, na mecze piłkarskie oraz inne usługi. 

  

§3 WARUNKI UDZIAŁU W PROGRAMIE  

1. Warunkiem niezbędnym uczestnictwa w Programie jest:  

• posiadanie Karty Kibica  

• uzupełnienie profilu Kibica o wymagane dane adresowe  

• opłacenie składek rocznych  

2. Uczestnik przez cały czas trwania Programu ma prawo do wglądu do swoich danych, 

może je zmieniać lub prosić o ich usunięcie.  

3. Po upływie okresu ważności Programu oraz Karty Kibica, Uczestnik jest automatycznie 

wykreślany z listy beneficjentów Programu.  

  

§4 GRATYFIKACJE DLA UCZESTNIKÓW PROGRAMU  

1. Każdemu Uczestnikowi spełniającemu przysługują odpowiednie przywileje w Sklepie 

Kibica oraz Partnerów Klubu.  

2. Lista partnerów wraz z odpowiednimi rabatami oraz opisem usług dostępna jest na 

Stronie Programu.  

3. Każdy Uczestnik Programu otrzymuje dostęp do przedsprzedaży biletów oraz 
odpowiednie zniżki przy zakupie kolejnych karnetów.  
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4. Karta Kibica obniża cenę biletu o 5zł oraz w dniu meczu pozwala nabyć bilet w cenie 
przedsprzedażowej.  

  

  

§5 REKLAMACJE  

1. Reklamacje dotyczące Programu oraz aktywności z nim związane mogą być zgłaszane 
na adres trojkolorowi@gornikzabrze.pl.  

2. Reklamacja powinna zawierać opis zdarzenia, dane Uczestnika.  

3. Reklamacje są rozpatrywane przez Organizatora w terminie do 14 dni od daty wpływu 

reklamacji.  

  

§6 POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH  

  

1. Do przetwarzania danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015 r., poz.2135 t.j.), stosuje się przepisy tej ustawy, a 

w przypadku Użytkowników Serwisu także związku z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 
roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz 1422 t.j.).  

2. Organizator może przetwarzać następujące dane osobowe Klientów niezbędne do nawiązania, 

ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między nimi:  

• nazwisko i imiona Klienta,  

• numer ewidencyjny PESEL lub – gdy ten numer nie został nadany – numer paszportu, 

dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,  

• adresy elektroniczne usługobiorcy.  

3. W celu realizacji umów lub dokonania innej czynności prawnej z Klientem, Organizator może 

przetwarzać inne dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej 
rozliczenia.  
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4. Organizator może przetwarzać, za zgodą Użytkownika i dla celów określonych w art. 19 ust. 2 
pkt 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną inne dane dotyczące Użytkownika, które 
nie są niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną.  

5. Organizator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez 

Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):  

  

• oznaczenia identyfikujące Użytkownika nadawane na podstawie danych, o których 

mowa powyżej;  

• oznaczenia   identyfikujące   zakończenie   sieci   telekomunikacyjnej lub system 
teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik,  

• informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z 

usługi świadczonej drogą elektroniczną,  

• informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z usług świadczonych drogą 

elektroniczną.  

6. Organizator może udzielić informacji o danych, o których mowa powyżej, upoważnionym 

organom państwa na ich żądanie na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.  

7. Po zakończeniu korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną Organizator, na zasadach 

określonych w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną, może przetwarzać tylko te 

spośród danych określonych w art. 18 ww. ustawy, które są:  

• niezbędne do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za 

korzystanie z usługi,  

• niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców 
z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług 

świadczonych przez usługodawcę, na co Użytkownik wyraża zgodę,  

• niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi, o którym 

mowa w art. 21 ust. 1,  

• dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub umowy.  
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8. Organizator jest obowiązany zapewnić Użytkownikowi dostęp do aktualnej informacji o:  

• możliwości korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną anonimowo lub z 
wykorzystaniem pseudonimu, o ile są spełnione warunki określone w art. 22 ust. 2 
ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,  

• udostępnianych przez usługodawcę środkach technicznych zapobiegających 

pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych 

przesyłanych drogą elektroniczną,  

• podmiocie, któremu powierza przetwarzanie danych, ich zakresie i zamierzonym 
terminie,  

• przekazania, jeżeli usługodawca zawarł z tym podmiotem umowę o powierzenie do 
przetwarzania danych, o których mowa w art. 18 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy o świadczeniu 

usług drogą elektroniczną.  

9. W przypadku uzyskania przez Organizatora wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z 
usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z regulaminem lub z obowiązującymi 

przepisami (niedozwolone korzystanie), Organizator może przetwarzać dane osobowe 
Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika, pod 

warunkiem że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.  

10. Organizator może powiadomić Użytkownika o jego nieuprawnionych działaniach z żądaniem 
ich niezwłocznego zaprzestania, a także o skorzystaniu z ww. uprawnienia.  

  

§7 POSTANOWIENIE KOŃCOWE  

1. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na oficjalnej stronie Górnika Zabrze 
www.gornikzabrze.pl oraz Stronie Programu.  

2. W momencie braku nowego Regulaminu w kolejnym sezonie, przepisy niniejszego będą 
mieć nadal zastosowanie.   

  


