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1. Postanowienia ogólne
• Niniejszy regulamin określa warunki „Klubu Sympatyków Polskiej Ekologii” działającego przy Ogólnopolskim 

Stowarzyszeniu Przetwórców i Producentów Produktów Ekologicznych "Polska Ekologia", zwanego dalej Klubem.
• Organizatorem Klubu jest Stowarzyszenie Polska Ekologia z siedzibą w Warszawie, ul. Miodowa 14  (00-246), 

wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w 
Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000264616, NIP 
7010044178, REGON 140746805, zwane dalej Organizatorem.

• Do programu może przystąpić każda osoba pełnoletnia, lub niepełnoletnia (za zgodą rodziców / opiekunów 
prawnych), która poprawnie wypełni Deklarację Przystąpienia do Klubu, zwana dalej Klubowiczem.

• Klub skierowany jest do wszystkich osób, dla których istotne jest promowanie zdrowego stylu życia oraz ochrona 
środowiska w Polsce i poza granicami.

• Misją Klubu jest popularyzacja żywności ekologicznej pochodzącej od polskich, certyfikowanych rolników i 
przetwórców, promowanie zdrowego stylu życia, promowanie ochrony środowiska, a także zapewnienie 
Klubowiczom świadczeń informacyjnych i korzyści w postaci upustów i ofert specjalnych u Członków 
Stowarzyszenia Polska Ekologia. Udział w Klubie jest nieodpłatny.

• Regulamin obowiązuje Organizatora i Klubowiczów od chwili jego ogłoszenia na stronie internetowej 
http://polskaekologia.org/KLUB

2. Przystąpienie do Klubu
• Osoba zainteresowana przystąpieniem do Klubu zobowiązana jest wypełnić Deklarację Przystąpienia.
• Deklaracja powinna zostać wypełniona w sposób czytelny, kompletny, zgodny z prawdą i przekazana 

przedstawicielowi Organizatora. Organizator zaakceptuje tylko taką Deklarację, która została prawidłowo 
wypełniona i zawiera wszystkie wymagane dane, a także została potwierdzony własnoręcznym podpisem.

• Organizator zastrzega sobie prawo niezaakceptowania Deklaracji Przystapienia w uzasadnionych przypadkach, 
takich jak np. niekompletne, nieprawdziwe lub nieczytelne jego wypełnienie, brak podpisu, ponowne ubieganie się o 
status Klubowicza pomimo posiadania już takiego statusu, lub wcześniejszego wykluczenia z Klubu.

• Wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (list/ mail / sms) nie stanowi warunku 
przystąpienia do Klubu. Jednakże w przypadku braku wyrażenia takiej zgody, Klubowicz nie otrzyma świadczeń 
informacyjnych, o których mowa w pkt. 3.

• Klubowicz otrzymuje od Organizatora Kartę Klubowicza, zwaną dalej Kartą, którą powinien okazywać przed 
dokonaniem zakupów w sklepach firmowych Członków Stowarzyszenia Polska Ekologia

3. Program Klubu
• Uczestnictwo w Klubie wiąże się z prawem do otrzymywania informacji promocjach dostępnych w sklepach 

firmowych Członków Stowarzyszenia Polska Ekologia otrzymywania informacji o specjalnych akcjach 
informacyjnych, edukacyjnych, targowych organizowanych lub współorganizowanych przez Stowarzyszenie Polska 
Ekologia przeznaczonych między innymi lub wyłącznie dla Klubowiczów.



• Informacje mogą być przesyłane pocztą e-mail oraz na numer telefonu (w przypadku wyrażenia w tym zakresie 
odpowiedniej zgody przez Klubowicza) lub adres pocztowy, znajdujący się w bazie danych prowadzonej przez 
Organizatora, który został podany w Deklaracji Przystąpienia przez Klubowicza.

• Klubowicz jest zobowiązany powiadomić Organizatora o każdej zmianie swoich danych osobowych zawartych w 
Deklaracji. W przypadku braku takiego zawiadomienia, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub 
brak informacji o aktualnych akcjach i promocjach przeznaczonych dla Klubowiczów.

• Klubowicz ma prawo w każdym czasie cofnąć zgody na otrzymywanie informacji drogą listowną oraz elektroniczną 
(/mailową i/lub sms). Oświadczenie o cofnięciu zgody może zostać złożone za pomocą e-mail: 
polskaekologia@polskaekologia.org, za pomocą telefonu: +48 535 274 004, lub drogą pocztową: ul. Miodowa 14, 
00-246 Warszawa. Oświadczenie o cofnięciu zgody nie powoduje utraty statusu Klubowicza, a Klubowiczowi 
przysługują pozostałe przywileje Klubu poza przywilejami informacyjnymi określonymi w pkt 3.

4. Karta
• Każdy Klubowicz może mieć tylko jedno konto do którego przypisana jest karta Klubowicza.
• Karta nie jest kartą płatniczą, bankomatową, kredytową. Karta jest własnością Organizatora i nie podlega zbyciu.
• Karta jest kartą rabatową, do której przypisane są przywileje wynikające z Programu Klubu.
• Karta wydawana jest Klubowiczowi bez pobierania z tego tytułu opłaty.
• W przypadku utraty Karty Klubowicz powinien niezwłocznie poinformować o tym fakcie Organizatora. Klubowicz 

będzie mógł wyrobić nową Kartę i używać ją w zamian utraconej.
• Karta ważna jest bezterminowo.
• Karta nie wymaga aktywacji.

5. Rabaty oraz oferty specjalne
• Członkowie Stowarzyszenia Przetwórców i Producentów Produktów Ekologicznych "Polska Ekologia" biorący 

udział w Programie Klubu przyznają Klubowiczom rabaty oraz możliwość korzystania z ofert specjalnych przy 
zakupie w firmowych sklepach stacjonarnych, internetowych lub bio bazarach.

• Wysokość rabatów ustalana jest przez każdego z Członków Stowarzyszenia indywidualnie. Aktualna lista rabatów i 
ofert specjalnych dostępna jest na stronie http://polskaekologia.org/KLUB

• W przypadkach prowadzenia akcji promocyjnych dla Klubowiczów sposób wyliczania rabatu może ulec zmianie, o 
czym zostaną oni powiadomieni.

• Dodatkowo mogą być przyznawane nagrody dla Klubowiczów w ramach akcji promocyjnych Organizatora. O 
zasadach ich przyznawania Klubowicze zostaną powiadomieni.

6. Obowiązki Klubowicza
• Klubowicze swoją codzienną postawą mają obowiązek dawać dobry pro-ekologiczny przykład. Przez proste lokalne 

działania jak segregacja śmieci, dbanie o ziemię, wodę i powietrze, wpływać na efekty globalnie, dla zachowania dla 
kolejnych pokoleń zdrowej i przyjaznej planety Ziemi.

• Klubowicze w swoim zakresie zobowiązani są do zwiększania zasięgu Klubu przez szerzenie idei oraz zapraszanie 
do Klubu nowych Klubowiczów, oraz do zawiązywania lokalnych społeczności skupionych wokół problematyki 
EKO/BIO.

• Zachęcanie certyfikowanych rolników oraz przetwórców do wstąpienia do Polskiej Ekologii a także przedsiębiorców
jako Członków wspierających Stowarzyszenie.

• Zachęcanie rolników oraz przetwórców do przechodzenia z produkcji konwencjonalnej do organizcznej.
• Inicjowanie wniosków do Zarządu Stowarzyszenia w celu wspierania działalności Klubu lokalnie w organizowaniu 

np. warsztatów, szkoleń, pokazów, prelekcji, konferencji.
• Informowanie Stowarzyszenie o EKO nieprawidłowościach, i EKO nadużyciach przez nieuczciwych rolników, 

przetwórców, przedsiębiorców podszywających się pod ideę certyfikowanych upraw, przetwórstwa i obrotu 
produktami EKO.

7. Utrata statusu Klubowicza
• Klubowicz może zrezygnować z uczestnictwa w każdym momencie jego trwania. Oświadczenie o rezygnacji musi 

zostać złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności u Organizatora. Rezygnacja wchodzi w życie z chwilą 
otrzymania przez Organizatora oświadczenia Klubowicza o rezygnacji.

• Klubowicz może zostać wyłączony z Klubu w przypadku, gdy Klubowicz naruszył postanowienia Regulaminu, 
Klubowicz podał nieprawdziwe dane w Deklaracji Przystąpienia.



8. Dane osobowe
• Administratorem danych osobowych Klubowiczów (w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, dalej „RODO”) jest Organizator. Organizator 
wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować się w sprawach dotyczących ochrony 
danych osobowych oraz realizacją praw z tym związanych. W tym celu możliwy jest kontakt drogą elektroniczną na 
adres: polskaekologia@polskaekologia.org a także pocztą tradycyjną na adres Organizatora z dopiskiem „Inspektor 
Ochrony Danych”.

• Dane osobowe Klubowicza mogą być przetwarzane przez Organizatora w celu zapewnienia udziału w Klubie, na 
potrzeby marketingu bezpośredniego (w tym profilowania), przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych 
oraz na potrzeby wykazywania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Organizatorze, 
a także przesyłania informacji organizacyjnych dotyczących Klubu – co stanowi prawnie uzasadnione interesy 
Organizatora (art. 6 ust. 1 lit f) RODO). Ponadto za dobrowolnie wyrażoną zgodą przez Klubowicza, jego dane 
osobowe mogą być przetwarzane na potrzeby przesyłania informacji o akcjach oraz marketingowych na wskazany 
przez niego adres e-mail i/lub przesyłanie informacji handlowych w postaci SMS na wskazany numer telefonu (art. 6
ust. 1 lit a) RODO).

• Dane Klubowiczów mogą być przekazywane przez Organizatora do podmiotów, które zapewniają na jego rzecz 
obsługę techniczną i organizacyjną Klubu, takim jak: podmioty świadczące usługi hostingu, dostawcy 
oprogramowania do zarządzania systemami, podmioty świadczące obsługę techniczną oprogramowania, dostawcy 
zapewniający oprogramowanie do wysyłania korespondencji handlowej drogą elektroniczną oraz wiadomości SMS, 
kancelarie prawne oraz podmioty doradcze. Organizator oświadcza, że zawarł z tymi podmiotami stosowne umowy 
powierzenia danych osobowych, gwarantujące bezpieczeństwo danych Klubowiczów. Dane osobowe Klubowiczów 
będą przetwarzane wyłącznie na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

• Dane Klubowiczów będą przechowywane przez okres ich uczestnictwa w Klubie lub do czasu jego zawieszenia lub 
zakończenia przez Organizatora. Dane osobowe przetwarzane w ramach marketingu bezpośredniego będą 
przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez Klubowicza na taką formę przetwarzania. Dane przetwarzane za 
zgodą Klubowicza będą przetwarzane przez Organizatora do czasu jej cofnięcia (co może mieć miejsce w każdym 
czasie), jednak nie będzie to miało wpływu na zgodność przetwarzania danych dokonanego przed cofnięciem zgody.

• Każdemu Klubowiczowi przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 
usunięcia lub żądania ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia 
sprzeciwu na ich przetwarzanie, na zasadach i w przypadkach przewidzianych w przepisach RODO. W przypadku 
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 
każdemu Klubowiczowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych z przyczyn 
związanych z jego szczególną sytuacją. W przypadku przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu 
bezpośredniego Klubowiczom przysługuje prawo złożenia sprzeciwu na tego typu formę przetwarzania, w każdym 
czasie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże są niezbędne do właściwej realizacji świadczeń Klubu.

• Klubowiczowi przysługuje prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych do organu 
nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Zakończenie działalności Klubu
• W przypadku zawieszenia lub zakończenia działalności Klubu wszystkie Karty tracą ważność.
• W przypadku zawieszenia lub zakończenia działalności Klubu Organizator jest zobowiązany do umieszczenia 

odpowiedniej informacji na stronie internetowej http://polskaekologia.org/KLUB

10.Postanowienia końcowe
• Treść Regulaminu jest udostępniona wszystkim Klubowiczom na stronie internetowej 

http://polskaekologia.org/KLUB oraz w siedzibie Organizatora.
• Niniejszy Regulamin uważa się za zaakceptowany przez Klubowicza przez złożenie przez niego podpisu na 

Deklaracji Przystąpienia.
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