Regulamin Korzystania ze Studenckiej Karty Rabatowej
§1 Definicje
1. Organizator – Samorząd Studentów Politechniki Gdańskiej, zwany w skrócie „SSPG”
2. Karta – Studencka Karta Rabatowa wydawana przez SSPG to plastikowa karta z
indywidualnym numerem identyfikacyjnym.
3. Użytkownik – każda osoba, będąca studentem Politechniki Gdańskiej, która używa Karty.
4. Partner – firma, która udziela rabatów za okazaniem Karty.
5. Zniżka – rabat na produkty i usługi oferowane przez Partnera określone odrębną umową
6. Newsletter – wiadomości elektroniczne przesyłane przez Organizatora maksymalnie 2
razy w miesiącu na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika, zawierająca
informacje o produktach i usługach promocyjnych Partnera
7. Regulamin – Regulamin Korzystania ze Studenckiej Karty Rabatowej dostępny na stronie
www.sspg.pl/karta

§2 Uzyskiwanie Karty
1. Karta może zostać wydana osobie, która posiada aktualną legitymację studencką
studenta Politechniki Gdańskiej
2. Szczegółowe informacje dotyczące Karty, można uzyskać pisząc zapytanie na adres
elektroniczny karta@sspg.pl
3. Uzyskanie Karty możliwe jest po wykonaniu niżej wymienionych czynności przez osobę,
która chce uzyskać Kartę:
a. podpisanie Regulaminu
b. podaniu osobistego adresu e-mail

c. zalogowaniu się na osobiste konto w portalu Facebook i polubienia podstrony
Studencka Karta Rabatowa PG (www.facebook.pl/StudenckaKartaRabatowa.pl)
poprzez naciśnięcie przycisku „Lubię To” na ww. podstronie
4. Podanie adresu e-mail, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych
osobowych, związanych z obsługą Newsletter’a. Newsletter nie wymaga podawania
żadnych danych osobowych (oprócz adresu e-mail oraz imienia i nazwiska)
5. Podpisanie Regulaminu jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie Newslettera

§3 Newsletter
1. Otrzymywanie Newsletter’a jest bezpłatne.
2. Newsletter wysyłany na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej, zawiera
informacje związane z ofertą Partnerów.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia prowadzenia Newslettera i nie
wysyłania maili z informacjami o nowościach Partnerów bez podania przyczyn takiego
działania.
4. Użytkownik, który w przy zamawianiu subskrypcji Newslettera poda nieprawdziwe dane
lub poda adres poczty elektronicznej osoby trzeciej bez jej wiedzy i zgody, ponosić będzie
z tego tytułu wszelką odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Organizatora i/lub
Partnerów w przypadku zgłoszenia przez tę osobę trzecią jakichkolwiek roszczeń wobec
Organizatora i/lub Partnerów.
5. Każdy e-mail zaopatrzony jest w stopkę, która posiada link dzięki któremu możesz
wypisać się z Newslettera. Wypisanie się z Newslettera jest równoznaczne z rezygnacją
otrzymywania dalszych wiadomości.
6. Organizator nie rozsyła wiadomości powszechnie uznawanych za „spam”, gdyż
Użytkownik otrzyma wiadomości dopiero po wcześniejszym odbiorze Karty i podaniu
swojego adresu poczty elektronicznej.

§4 Zniżki
1. Aktualna lista zniżek znajduje się na stronie internetowej Organizatora
http://www.sspg.pl/karta
2. Użytkownik jest zobowiązany do poinformowania obsługi o posiadaniu Karty przy
składaniu zamówienia.

§5 Przebieg Programu
1. Organizator zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia programu rabatowego w
każdym momencie.
2. Organizator programu zastrzega sobie prawo do usuwania ze strony informacji o
Partnerach, którzy zrezygnowali z udziału w programie.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, w dowolnym
momencie, o czym zobowiązuje się poinformować na stronie internetowej www.sspg.pl .

