
REGULAMIN KARTY RABATOWEJ SHOPMAN - TCF HUB 
 
I. WARUNKI KORZYSTANIA Z KARTY RABATOWEJ 
 

1. Wystawca i właściciel Karty Rabatowej 
Wystawcą i właścicielem Karty Rabatowej jest TCF HUB Centrum Sportu Non-profit 
Sp. z o. o., Al. 29 listopada 94, 31-406, Kraków, NIP 6751645545, REGON 
38005848500000. 

2. Użytkownik Karty Rabatowej 
Użytkownikiem karty rabatowej może być każda osoba pełnoletnia, która spełni 
warunki jej przyznania oraz zaakceptuje postanowienia niniejszego regulaminu. 

3. Karta Rabatowa 
3.1. Karta rabatowa opatrzona jest indywidualnym numerem przyporządkowanym 

do osoby wypełniającej i podpisującej formularz zgłoszeniowy. 
3.2. Obsługa lokalu może zażądać przedstawiania dokumentu potwierdzającego 

tożsamość użytkownika karty. 
3.3.  Karta rabatowa jest ważna bezterminowo. 

4. Warunkiem aktywacji karty rabatowej jest wypełnienie formularza 
rejestracyjnego “Klub SHOPMAN TCF HUB” na stronie www.shopman.pl 
potwierdzającego zapoznaniem się z regulaminem. 
 

 
II. UPRAWNIENIE POSIADACZA KARTY RABATOWEJ 
 

1. Karta rabatowa uprawnia do korzystania z rabatów na towary i usługi oferowane 
przez sklep internetowy SHOPMAN.PL (www.shopman.pl ) oraz TCF HUB Centrum 
Sportu. 

2. Posiadacz karty rabatowej ma prawo do uzyskania rabatu: 
2.1. minimum 10% na wszystkie zakupione towary oraz nabyte usługi w naszym 

lokalu oraz w sklepie internetowym www.shopman.pl  z wyjątkiem: 
2.1.1. - tych oferowanych w czasowych promocjach, ofert specjalnych.  

3. Warunkiem skorzystania ze zniżki jest okazanie pracownikowi firmy karty rabatowej 
przed dokonaniem zakupu lub dokonania zapytania ofertowego. 

4. Oferta rabatowa nie łączy się z innymi promocjami, o ile regulamin tych akcji nie 
stanowi inaczej. 

5. Karta rabatowa nie jest kartą płatniczą. 
6. Kwota rabatu udzielona okazicielowi KARTY RABATOWEJ SHOPMAN - TCF HUB 

nie może być wymieniana na gotówkę. 
7. Rabat udzielany jest wyłącznie na postawie aktywnej karty rabatowej przedstawionej 

przez jej użytkownika przed otrzymaniem rachunku. 
8. Rabat nie może być udzielany wstecz, tzn. w stosunku do zakupów dokonanych w 

przeszłości bez jednoczesnego okazania karty rabatowej. 
 
III. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU UTRATY KARTY 
 



1. W przypadku zniszczenia, kradzieży lub zagubienia karty rabatowej istnieje 
możliwość wystąpienia jej duplikatu. Wystąpienie o wydanie duplikatu karty powinno 
być złożone pisemnie w TCFHUB Centrum Sportu w Krakowie. 

 
IV. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
 

1. Uczestnik przekazuje swoje dane osobowe określone w formularzu zgłoszeniowym 
do programu rabatowego oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w 
celu prawidłowej realizacji programu karty rabatowej oraz do celów marketingowych 
zgodnie zustawą dnia 29 sierpnia 1997 roku „o ochronie danych osobowych” (tj. Dz. 
U. z 2002r. nr101, poz. 926 ze zm.) 

2. Poprzez wypełnienie formularza “Klub SHOPMAN TCF HUB” na stronie 
www.shopman.pl Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, systematyzowanie i 
przetwarzanie swoich danych osobowych figurujących w formularze przez  TCF HUB 
Centrum Sportu  w celach operacyjnych i marketingowych związanych z Programem 
Rabatowym. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w zakresie niezbędnym do 
realizacji Programu jest warunkiem korzystania z Programu. 

3. Uczestnik poprzez złożenie formularza wyraża zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych w celach marketingowych przez inne podmioty współpracujące z TCF 
HUB Centrum Sportu   w ramach Programu. 

4. Uczestnik może nie wyrazić zgody na przetwarzanie danych osobowym na 
wypełnianym kwestionariuszu. Tym samym Osoba taka nie jest wczytywana do bazy 
klientów i nie bierze udziału w Programie Rabatowym i wydana karta rabatowa ulega 
unieważnieniu. 

 
 
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Wystawca karty rabatowej ma prawo do zakończenia programu karty rabatowej w 
każdym czasie bez podania przyczyn  lub zastąpienie go innym programem.. W 
przypadku zakończenia programu wszystkie wydane karty rabatowe ulegają 
unieważnieniu. 

2. Wystawca ma prawo unieważnienia karty w przypadku, gdy jest ona wykorzystywana 
do celów sprzecznych z postanowieniami regulaminu. 

3. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie TCFHUB Centrum Sportu non profit 
Sp. z o .o. oraz na stronie internetowej www.shopman.pl. 

4. Właściciel karty zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości rabatu oraz do 
wprowadzenie dodatkowych benefitów, nagród i prezentów. Użytkownik karty 
zostanie poinformowany o zmianach za pośrednictwem drogi mailowej lub sms.  

5. Właściciel karty zastrzega sobie prawo do zastąpienia rabatu lub nagrody na 
inną podobną. 

6. Rabaty oraz nagrody zawarte w programie rabatowym nie stanowią oferty handlowej 
w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i służą wyłącznie celom informacyjnym. 

7. Regulamin obowiązuje od 13 kwietnia 2019 roku.  


