
 

1 
 

Regulamin określający warunki uczestnictwa 

w programie lojalnościowym Moja Starówka 

 

 

1. Wprowadzenie 

 

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Programu Lojalnościowego Moja 

Starówka oraz korzystania z Karty Moja Starówka, zwanego dalej „Programem” i „Kartą”. 

1.2. Program realizowany jest przez Gminę Miasta Toruń za pośrednictwem Biura Toruńskiego 

Centrum Miasta, zwanego dalej „Operatorem Programu”, przy współpracy z przedsiębiorcami 

prowadzącymi działalność gospodarczą na terenie zespołu staromiejskiego, zwanymi dalej 

„Partnerami Programu”, z którymi Operator Programu zawarł umowy o współpracy.  

1.3. Informacje o Partnerach Programu oraz ich aktualnej ofercie dostępne są na stronie 

internetowej www.torun.pl w zakładce Moja Starówka. 

1.4. Karta umożliwia Uczestnikom Programu korzystanie z rabatów, zgodnie z aktualną ofertą 

Partnerów Programu. 

 

2. Uczestnicy Programu 

 

2.1. Uczestnikiem Programu może zostać osoba fizyczna, która otrzymała Kartę od Partnera 

Programu. 

2.2. Operator Programu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie, o czym 

poinformuje Uczestników Programu na stronie internetowej www.torun.pl. Wypełnienie wniosku 

o wydanie karty i jego podpisanie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz 

warunków uczestnictwa w Programie. 

2.3. Operator Programu nie przyjmuje wielokrotnego zgłoszenia do programu tej samej osoby. 

2.4. Informacje dotyczące Programu oraz aktualnej oferty Partnerów będą przekazywane 

Uczestnikom na adres poczty elektronicznej lub za pośrednictwem systemu Toruń SMS na numer 

telefonu podany przez Uczestnika Programu w formularzu rejestracyjnym. 

 

3. Karta Uczestnika Programu 

 

3.1. Karta Uczestnika umożliwia udział w Programie na zasadach określonych w niniejszym 

Regulaminie. Karta nie zawiera danych osobowych Uczestnika, jest jedynie numerem 

identyfikacyjnym w Programie. 

3.2. Kartę można otrzymać u Partnerów Programu. Przyjmuje się, że posiadacz Karty jest 

upoważniony do jej używania. 

3.3. Karta pozostaje własnością Operatora programu. Karty nie można zbywać lub przekazywać 

w inny sposób osobom trzecim.  

3.4. Karta nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, a w szczególności nie jest kartą 

kredytową, debetową ani inną kartą z funkcją płatniczą. 

 

4. Zasady korzystania z Oferty Programu 

 

4.1. W związku z nabywaniem określonych towarów lub usług w punktach sprzedaży Partnerów 

Programu przy użyciu Karty, Uczestnikom Programu przysługują rabaty, oferty specjalne lub inne 

korzyści określone przez Partnera Programu. 

4.2. Partnerzy Programu odpowiadają za przyznawane rabaty, oferty specjalne oraz inne korzyści. 

4.3. Informacje o Partnerach Programu, ich aktualnej ofercie oraz inne informacje dotyczące 

Programu dostępne są na stronie internetowej Programu www.torun.pl w zakładce Moja Starówka. 
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4.4. Aby skorzystać z oferty Partnerów Programu należy okazać swoją Kartę przed wystawieniem 

rachunku przez Partnera Programu, względnie przed dokonaniem zapłaty. Partnerzy Programu 

zastrzegają sobie możliwość dokonywania identyfikacji uczestników Programu wyłącznie za 

pośrednictwem Karty. Po wystawieniu rachunku lub zakończeniu procesu realizacji zapłaty przez 

Partnera Programu, skorzystanie z Programu Karty nie jest już możliwe. 

 

5. Oferta Partnerów Programu 

 

5.1. Rabaty, oferty specjalne oraz inne korzyści przyznawane są zgodnie z aktualną Ofertą 

Partnera Programu. 

5.2. Przyznawane rabaty lub inne korzyści w Programie mogą stanowić przychód w myśl 

przepisów prawa podatkowego i podlegać opodatkowaniu zgodnie z tymi przepisami. 

5.3. Otrzymanie rabatu, oferty specjalnej lub innych korzyści następuje wyłącznie na zasadach 

określonych przez Partnera Programu. 

5.4. Operator Programu, jak również poszczególni Partnerzy Programu, odpowiadają tylko za 

własne oferty kierowane do Uczestników Programu. 

5.5. Ze względu na wymogi bezpieczeństwa lub ograniczenia prawne niektóre Oferty mogą być 

dostępne tylko dla osób pełnoletnich. 

 

6. Ustanie uczestnictwa w Programie 

 

6.1. Z uczestnictwa w Programie można zrezygnować w każdym czasie składając stosowne 

oświadczenie, rezygnacja następuje ze skutkiem natychmiastowym.  

6.2. Z ważnych powodów Operator Programu może w trybie natychmiastowym wypowiedzieć 

Uczestnikowi Programu uczestnictwo w Programie w każdym czasie. Wypowiedzenie może 

nastąpić w formie elektronicznej. 

 

7. Zmiana warunków uczestnictwa 

 

Niniejsze warunki uczestnictwa mogą zostać zmienione lub uzupełnione przez Operatora 

Programu w każdym czasie celem zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania Programu, a w 

szczególności zapobiegania nadużyciom. O zmianach Operator Programu powiadomi poprzez 

stronę internetową www.torun.pl. Zmianę uważa się za potwierdzoną, jeśli w ciągu miesiąca od 

zawiadomienia Uczestnik Programu nie wypowie uczestnictwa w Programie lub gdy przed 

upływem tego terminu Karta zostanie użyta w sposób przewidziany w niniejszym Regulaminie.  

 

8. Zakończenie Programu Lojalnościowego Moja Starówka 

 

Operator Programu w porozumieniu z Partnerami może w każdym czasie bez podania przyczyny 

zawiesić lub zakończyć Program. Informacja ta zostanie przekazana za pośrednictwem strony 

internetowej www.torun.pl. 

 

9. Postanowienia końcowe 

 

Dla wszystkich praw i obowiązków, jakie wynikają z niniejszego Regulaminu, właściwe jest 

prawo polskie. 
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Wniosek o wydanie Karty Moja Starówka 

Kod pocztowy: 

 

Miejscowość: 

Numer telefonu: 

 

Adres e-mail: 

1. Oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe. 

 

Toruń, dnia…………..     …………………………………... 

         (czytelny podpis wnioskodawcy) 

2. Zostałem/am poinformowany/a że: 

1) udostępnione przeze mnie dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Programu 

Lojalnościowego Moja Starówka, 

2) administratorem moich danych osobowych jest Gmina Miasta Torunia, z siedzibą w Toruniu 

przy ul. Wały Generała Sikorskiego 8; kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: 

mailowy iod@um.torun.pl, telefon: 56 611 88 02 lub pisemny na adres: ul. Wały Generała 

Sikorskiego 8, 87-100 Toruń,  

3) podanie przeze mnie danych jest dobrowolne, 

4) moje dane będą przechowywane przez okres funkcjonowania Programu Moja Starówka i nie 

będą przekazywane innym podmiotom, 

5) przysługuje mi prawo dostępu do nich oraz możliwości ich zmiany, a także zaprzestania ich 

przetwarzania i możliwości złożenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. 

 

 

Toruń, dnia…………..     …………………………………... 

         (czytelny podpis wnioskodawcy) 

 

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie udostępnionych danych w celu przekazywania informacji o 

Programie – obecnie oraz w przyszłości poprzez system Toruń SMS oraz za pośrednictwem poczty 

elektronicznej. 

4. Przyjmuję do wiadomości, że w każdym momencie przysługuje mi prawo do modyfikacji 

złożonego oświadczenia, jak również rezygnacji z otrzymywania informacji sms oraz e-mail, 

związanych z Programem Moja Starówka. Rezygnacji można dokonać składając pisemne 

oświadczenie u Operatora Programu. 

 

 

Toruń, dnia…………..     …………………………………... 

         (czytelny podpis wnioskodawcy) 

 
 


