
 

 

Regulamin programu lojalnościowego IKEA FAMILY 

Niniejszy regulamin obowiązuje do 19.08.2019. Aktualny regulamin programu lojalnościowego IKEA 
FAMILY znajduje się na www.ikeafamily.eu/Regulamin. 
 
REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO IKEA FAMILY 

 
Definicje:  
 
1.   Organizator Programu - IKEA Retail Sp. z o.o. z siedzibą w Jankach, pl. Szwedzki 
3, 05-090 Raszyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS: 0000091681, NIP: 5270103385, REGON: 01057789, 
kapitał zakładowy: 20.000.000 złotych, adres e-mail: info.ikea.pl@ikea.com, numer 
telefonu: 22 275 05 75; 
 
2.   Program IKEA FAMILY - program lojalnościowy przygotowany i prowadzony przez 
Organizatora Programu IKEA FAMILY, adresowany do klientów IKEA, którym będą 

przyznawane Korzyści z tytułu uczestnictwa w Programie IKEA FAMILY. Regulamin 
uwzględnia współpracę z Partnerami w celu wzbogacania Programu IKEA FAMILY o 
nowe Korzyści; 
 
3.   Regulamin Programu - niniejszy regulamin Programu IKEA FAMILY, który 
definiuje prawa i obowiązki Uczestnika w Programie IKEA FAMILY, w szczególności 

korzyści płynące z przynależności do Programu IKEA FAMILY; 
 
4.   Uczestnik – osobę/podmiot, który bierze udział w Programie IKEA FAMILY na 
zasadach przewidzianych w niniejszym Regulaminie. 
 
5.   Karta Uczestnika – materialna (plastikowa) lub wirtualna (elektroniczny kod QR, 

elektroniczny obraz karty przesyłany w wiadomości sms, lub inna analogiczna forma 
dopuszczona przez Organizatora Programu) karta imienna wydawana przez 
Organizatora Programu Uczestnikowi Programu zgodnie z niniejszym Regulaminem 
Programu, oznaczona indywidualnym numerem, która jest przeznaczona do 
wykorzystywania przez Uczestnika w celu korzystania z ofert adresowanych do 
Uczestników Programu.  

 
6.   Formularz Zgłoszeniowy - Formularz Zgłoszeniowy do Programu IKEA FAMILY 
udostępniany przez Organizatora Programu, który po wypełnieniu i podpisaniu przez 
zainteresowaną osobę lub – w przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne – jej 
reprezentanta, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie Programu, 
stanowi wniosek tej osoby/podmiotu o przyjęcie jej/jego do Programu IKEA FAMILY 

jako Uczestnika Programu. Formularz Zgłoszeniowy oznacza również formularz 
dostępny na stronie internetowej IKEA (www.IKEA.pl) lub w miejscach 
przeznaczonych do rejestracji Uczestników (tzw. kioskach);  
 
7.   Baza Danych IKEA FAMILY - zbiór danych (w tym: danych osobowych) 

Uczestników Programu IKEA FAMILY, w tym w szczególności przekazanych w 
Formularzu Zgłoszeniowym, które są przetwarzane przez Organizatora Programu lub 
inny podmiot, któremu Organizator Programu może powierzyć przetwarzanie danych 
osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym również Partnerów, 
w celu realizacji Programu; 
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8.   Informacja o Koncie Uczestnika - informacje dotyczące Uczestnika, w 
szczególności informacje o dokonywanych przez niego zakupach, przyznanych mu 

rabatach, upustach i o przygotowywanych dla niego specjalnych ofertach oraz 
informacje o innych wydarzeniach, które mogą być interesujące dla Uczestnika;   
 
9.   Korzyść - każdy rodzaj korzyści przyznany Uczestnikowi przez Organizatora lub 
Partnerów tj. wszelkiego rodzaju rabaty, zniżki na zakup towarów lub świadczonych 
usług, jak również towary lub usługi przyznawane gratisowo i inne; 

 
10.   Katalog Korzyści - zespół łącznie zwanych rabatów, ofert, promocji, upustów 
oraz innych korzyści i przywilejów, do których są uprawnieni Uczestnicy Programu. 
Opisany w pkt. 5 niniejszego Regulaminu; 
 
11.   Partner - podmiot, z którym Organizator Programu podpisał umowę 

uprawniającą taki podmiot do przyznawania Uczestnikom Programu Korzyści, i który 
jest wskazany na stronie internetowej IKEA (www.IKEA.pl);  
 
12.   Towary lub Usługi - te towary lub usługi objęte Programem, których nabycie, 
zgodnie z decyzją Organizatora lub Organizatora i Partnera odbywa się po cenach lub 
na warunkach korzystniejszych w stosunku do warunków proponowanych osobom, 

które nie są Uczestnikami Programu IKEA FAMILY;   
 
 
1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE  
 
  

1.1.   Niniejszy Regulamin Programu określa zasady działania Programu IKEA 
FAMILY, w szczególności prawa i obowiązki Uczestnika w związku z jego udziałem w 
Programie IKEA FAMILY oraz Korzyści, które wynikają z uczestnictwa w Programie. 
Postanowienia Regulaminu Programu mają zastosowanie wyłącznie do Uczestników 
Programu IKEA FAMILY.   

 
1.2.   Program IKEA FAMILY jest programem lojalnościowym działającym również 
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o ile w danym kraju został on 
wprowadzony. Niniejszy Regulamin ma jednak zastosowanie wyłącznie do Programu 
IKEA FAMILY prowadzonego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przez Organizatora 
Programu.  

 
1.3.   Uczestnikiem Programu IKEA FAMILY prowadzonego przez Organizatora 
Programu może zostać wyłącznie osoba/podmiot, który ma miejsce 
zamieszkania/siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej. Osoby/podmioty mające miejsce 
zamieszkania/siedzibę poza Rzeczpospolitą Polską mają prawo uczestniczyć w 
Programie w swoim kraju zamieszkania/siedziby, o ile Program tam funkcjonuje, a 

osoby te/podmioty chcą do Programu przystąpić i spełniają wymagania Programu 
obowiązujące w danym kraju.   
 
1.4.   Uczestnicy, w zależności od ich aktywności w Programie IKEA FAMILY, będą 
mieli prawo do określonych Korzyści oferowanych w Programie. Osoby uczestniczące 
w Programie IKEA FAMILY w kraju innym niż Rzeczpospolita Polska i na zasadach 

określonych w odnośnym regulaminie Programu funkcjonującym w danych kraju, 
uprawnione są do otrzymywania niektórych korzyści, dostępnych – co do zasady – 
jedynie Uczestnikom Programu mającym miejsce zamieszkania/siedzibę w 
Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z postanowieniami ustępu 5 poniżej.  
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1.5.   Karta Uczestnika może być wykorzystywana jedynie przez Uczestnika 
Programu IKEA FAMILY.  

 
1.6.   Program IKEA FAMILY skierowany jest do klientów detalicznych i dotyczy 
zakupów artykułów IKEA w ilości przeciętnie kupowanej przez gospodarstwa domowe 
lub na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Uczestnik nie może 
korzystać z Programu dla zakupu artykułów IKEA w celach ich odsprzedaży. 
 

1.7. Informacja w sprawie ustawowego prawa do odstąpienia od umowy zawartej na 
odległość znajduje się w Załączniku 1. 
  
 
 
2. PRZYSTĄPIENIE DO PROGRAMU IKEA FAMILY  

 
  
2.1.   Jako Uczestnik do Programu IKEA FAMILY może przystąpić:   
a)  osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do 
czynności prawnych;  
b)  osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, 

której ustawa przyznaje zdolność prawną, z siedzibą na terytorium Rzeczpospolitej 
Polskiej. 
 
2.2.   Każdy Uczestnik ma prawo tylko do jednej Karty Uczestnika.  
 
2.3.   Warunkiem przystąpienia do Programu IKEA FAMILY jest wypełnienie w sposób 

czytelny i kompletny oraz zgodny z prawdą oraz podpisanie i złożenie w oznaczonych 
punktach IKEA lub Partnerów Formularza Zgłoszeniowego, lub dokonanie jego 
wypełnienia i wysłanie ze strony internetowej (www.IKEA.pl) do Organizatora. 
Formularz Zgłoszeniowy do Programu może zostać przedłożony również w inny 
sposób, w szczególności za pośrednictwem aplikacji mobilnej lub za pomocą tzw. 

kiosków lub przez Internet) - znajdujących się na terenie sklepów IKEA, bądź poza 
nimi, o ile Organizator dopuści taką możliwość.    
 
2.4.   Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji Formularza Zgłoszeniowego, 
w tym umocowania reprezentantów potencjalnego Uczestnika niebędącego osobą 
fizyczną, do działania w jego imieniu. W szczególności, IKEA może żądać 

przedstawienia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego oraz przedłożenia 
oryginału pisemnego pełnomocnictwa do reprezentowania danej osoby.   
 
2.5.   Wypełnienie i złożenie Formularza Zgłoszeniowego przez Uczestnika jest 
tożsame z faktem, że zapoznał się on z Regulaminem Programu oraz zgadza się na 
jego postanowienia.    

 
2.6.   Właściwie wypełnione i podpisane Formularze Zgłoszeniowe zawierające dane 
osobowe konieczne do realizacji przez Organizatora postanowień niniejszego 
Regulaminu zostaną wprowadzone do systemu informatycznego i umieszczone w 
Bazie Danych IKEA FAMILY.    
 

 
3. BRAK AKCEPTACJI FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO  
 
  
3.1.   Organizator ma prawo odrzucić Formularz Zgłoszeniowy w terminie 1 miesiąca 
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od dnia jego złożenia, w przypadku, gdy jest on niekompletny, niepełny, nieczytelny, 
wypełniony nieprawidłowo, nieopatrzony podpisem umocowanej osoby.   

 
3.2.   Formularz Zgłoszeniowy jest wypełniony nieprawidłowo w szczególności, gdy 
niedoszły Uczestnik wyraził chęć otrzymywania informacji o produktach/usługach 
drogą środków komunikacji elektronicznej wymienionych na Formularzu 
Zgłoszeniowym bez jednoczesnego wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji o 
charakterze reklamowym i handlowym.   

 
3.3.   Odrzucenie Formularza Zgłoszeniowego zgodnie z pkt. 3.1 powyżej nie 
zobowiązuje Organizatora do poinformowania osoby, która taki Formularz 
Zgłoszeniowy złożyła o jego odrzuceniu, ani o przyczynach takiego odrzucenia.   
 
3.4.   Organizator może jednak poinformować osobę, której Formularz Zgłoszeniowy 

do Programu został odrzucony o możliwości złożenia nowego, poprawnie 
uzupełnionego Formularza Zgłoszeniowego lub dokonania niezbędnych uzupełnień 
bądź poprawek w uprzednio złożonym Formularzu Zgłoszeniowym.   
 
3.5.   W przypadku braku akceptacji Formularza Zgłoszeniowego dane osoby nie 
będą wprowadzane do Bazy Danych IKEA FAMILY, ani przetwarzane w inny sposób, z 

zastrzeżeniem, że Formularze Zgłoszeniowe do Programu ulegną archiwizacji i będą 
przechowywane jedynie dla celów dowodowych. Gdy staną się całkowicie 
bezprzedmiotowe Organizator zapewni ich zniszczenie.   
  
 
4. KARTA UCZESTNIKA  

 
4.1   Uczestnik, akceptując warunki niniejszego Regulaminu i przystępując do 
Programu, otrzymuje do korzystania Kartę Uczestnika.  
 
4.2   Karta Uczestnika pozostaje własnością Organizatora Programu.   

 
4.3   Karta Uczestnika nie jest kartą płatniczą.   
 
4.4   Uczestnik jest zobowiązany do powiadomienia Organizatora Programu o 
zgubieniu Karty Uczestnika. W przypadku zgubienia Karty Uczestnika, Uczestnik 
powinien niezwłocznie o tym fakcie zawiadomić Organizatora Programu.     

 
4.5   Obowiązek powiadomienia wynikający z pkt. 4.4 powyżej, może zostać 
dopełniony przez Uczestnika poprzez wysłanie e-maila na adres 
info.ikea.pl@ikea.com. 
  
 

5. KATALOG KORZYŚCI  
 
5.1   Uczestnikom Programu przysługują zniżki cenowe na wybrane artykuły z 
regularnego asortymentu IKEA. Informacje o promocjach (w zależności od promocji) 
mogą być dostępne w sklepach IKEA, w punktach handlowo-usługowych Partnerów, 
na stronie internetowej Programu (www.IKEA.pl) lub w materiałach informacyjnych 

wysyłanych do Uczestnika. 
 
5.2 Nabycie Towarów lub Usług objętych Programem może nastąpić jedynie po 
okazaniu Karty Uczestnika (w przypadku sprzedaży stacjonarnej) lub wskazaniu 
numeru Karty Uczestnika (w przypadku sprzedaży na odległość) przed zamknięciem 



 

 

transakcji.  
 

5.3   Uczestnicy Programu od poniedziałku do piątku mogą skorzystać ze specjalnie 
dla nich przygotowanych ofert w restauracji IKEA i sklepiku szwedzkim. Informacja o 
aktualnych ofertach może być dostępna na stronie www.IKEA.pl oraz w sklepach 
IKEA.  
 
5.4   Uczestnik Programu za okazaniem Karty Uczestnika potwierdzającym 

tożsamość Uczestnika, może przez cały tydzień w godzinach otwarcia sklepów IKEA 
skorzystać z kawy lub herbaty w preferencyjnej cenie w restauracji IKEA.     
 
5.5   W przypadku wyrażenia przez Uczestnika Programu stosownej zgody, Uczestnik 
będzie miał możliwość otrzymywania: 

a) informacji o specjalnych ofertach przygotowanych przez IKEA lub jej 

Partnerów kanałami komunikacji elektronicznej; 
b) indywidualnej oferty produktów i usług IKEA przygotowanej w oparciu o ich 

zainteresowania i wykorzystanie serwisów internetowych IKEA (na postawie 
plików cookies);    

c) elektronicznego biuletynu z najnowszymi informacjami o aktualnych i 
planowanych promocjach, atrakcjach sklepowych, ofertach Partnerów 

rozsyłanego do zainteresowanych Uczestników.     
 
5.6   Organizator w każdym czasie może dokonywać uaktualnień w Katalogu 
Korzyści, w tym wprowadzania nowych ofert promocyjnych i usuwania 
dotychczasowych, zmieniać wysokość przyznawanych rabatów i rodzajów promocji w 
celu podniesienia atrakcyjności Programu.   

 
5.7   Organizator zastrzega, iż może adresować określone Korzyści do jedynie 
najaktywniejszych Uczestników Programu, którzy są wybierani na podstawie 
kryteriów ustalonych przez Organizatora.     
 

5.8 Organizator zastrzega sobie możliwość telefonicznego sprawdzenia przez IKEA, 
lub inną upoważnioną do tego firmę, jakości świadczonych usług. 
 
5.9 Uczestnikowi przysługuje możliwość opiniowania zakupionego przez niego 
produktu IKEA na zasadach opisanych poniżej i za pośrednictwem narzędzi 
dostępnych na stronach internetowych IKEA. Opinie mogą dotyczyć wyłącznie cech 

lub właściwości produktu lub jego części.  
 
5.10 Każdy Uczestnik, który udostępni swój adres e-mail lub numer telefonu, i wyrazi 
zgodę na kontakt kanałami komunikacji elektronicznej, może otrzymać od IKEA 
propozycję zamieszczenia opinii dotyczącej zakupionego przez niego produktu, jego 
części, lub wskazanych przez IKEA cech.  

 
5.11. Uczestnik jest odpowiedzialny za publikowane w ramach opinii treści i 
jednocześnie oświadcza, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz z powszechnie 
obowiązującymi przepisami prawa, a ich publikacja nie narusza Regulaminu 
Programu, praw i interesów Organizatora Programu oraz praw osób trzecich, w tym 
praw autorskich. Organizator Programu nie ponosi odpowiedzialności za działania 

leżące po stronie Uczestników, w szczególności za prawdziwość, rzetelność oraz 
zgodność z przepisami prawa publikowanych przez nich treści. Opinie Uczestników 
nie mogą w szczególności zawierać jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, 
w tym m.in. wulgaryzmów, treści pornograficznych, nawołujących do nienawiści czy 
rasizmu, jak również treści pozwalających na identyfikację innych osób. W przypadku 
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gdy treść opinii Uczestnika narusza przepisy prawa lub jest niezgodna z 
Regulaminem Programu, Organizator Programu ma prawo zablokowania dostępu do 

niej w całości lub części na zasadach wynikających z obowiązujących przepisów 
prawa. 
 
5.12 W zakresie opisanym w pkt. 5.9 niniejszego regulaminu, Uczestnik udzielając 
opinii, przyznaje Organizatorowi Programu niewyłączną, nieodpłatną, nieograniczoną 
pod względem czasowym i terytorialnym licencję (i) do korzystania przez 

Organizatora Programu z treści opinii Uczestnika (w całości lub w części) oraz imienia 
w celach m.in. promocyjnych i marketingowych, w szczególności poprzez 
publikowanie opinii w Internecie zarówno w ramach strony www.IKEA.pl jak i poza 
nią (np. na stronach Partnerów lub podmiotów współpracujących z Organizatorem) w 
taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie 
wybranym, a także poprzez nadawanie telewizyjne lub radiowe, tworzenie 

egzemplarzy dowolną techniką w tym techniką drukarską w celu wprowadzania ich 
do obrotu (np. prasa, plakaty, broszury, billboardy itp.) oraz (ii) do dokonywania 
modyfikacji zawartości opinii Uczestnika bez naruszenia istoty treści merytorycznej 
opinii, w tym do wprowadzania zmian w opinii Uczestnika (np. dokonywania jej 
skrótów lub połączeń z innymi opiniami lub zmian o charakterze graficznym) 
wymaganych ze względu na specyficzny charakter danego medium, urządzeń lub 

aplikacji mobilnych, w tym do tworzenia opracowań opinii Uczestnika, nieodpłatnego 
wykonywania praw zależnych oraz udzielania zgody na ich wykonanie. Uczestnik 
zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych do opinii, o której 
mowa powyżej 
 
5.13 Usunięcie konta Uczestnika z Programu IKEA Family nie powoduje 

automatycznego usunięcia opinii udzielonych przez Uczestnika i opinie te mogą być 
nadal prezentowane zgodnie z warunkami licencji, o której mowa powyżej. 
 
5.14 Organizator Programu zastrzega sobie prawo usunięcia lub zabezpieczenia opinii 
na nośniku danych, jeżeli jest to wymagane decyzjami odpowiednich organów władzy 

publicznej.   
 
5.15   Uczestnicy Programu IKEA FAMILY mający miejsce zamieszkania/siedzibę poza 
Rzeczpospolitą Polską będą mogli od poniedziałku do piątku skorzystać ze specjalnie 
dla nich przygotowanych ofert w restauracji IKEA i sklepiku szwedzkim oraz ze zniżek 
cenowych na wybrane artykuły z regularnego asortymentu IKEA – na takich samych 

zasadach, jak Uczestnicy Programu mający miejsce zamieszkania/siedzibę w 
Rzeczypospolitej Polskiej. Organizator Programu może wprowadzić dodatkowe 
warunki do uzyskania ww. korzyści przez Uczestników Programu IKEA FAMILY 
mających miejsce zamieszkania/siedzibę poza Rzeczpospolitą Polską   
 
 

6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW 
 
6.1   Administratorem danych osobowych Uczestników Programu IKEA FAMILY, jest 
Organizator Programu. 
 
6.2   Przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych w IKEA, nadzoruje specjalnie 

wyznaczona do tego celu osoba (ABI/IOD), z którą można się kontaktować pod 
adresem prywatnosc@ikea.com, korzystając z formularza kontaktowego na stronie 
www.IKEA.pl/daneosobowe lub przesyłając korespondencję na adres Organizatora 
Programu. 
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6.3   Przetwarzanie danych osobowych Uczestników odbywa się w celu realizacji 
Programu IKEA FAMILY, zgodnie z niniejszym Regulaminem, w celach 

marketingowych oraz innych, wymaganych przez obowiązujące przepisy (np. 
sporządzanie dokumentacji podatkowej, obsługa procesu reklamacyjnego czy 
zwrotów towarów). Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych 
osobowych w IKEA, przedstawiono na stronie www.IKEA.pl/daneosobowe. 
 
6.4   Za zgodą Uczestnika, dane mogą być również przetwarzane w celu przesłania 

informacji handlowej drogą elektroniczną, za pośrednictwem udostępnionego adresu 
e-mail lub/i numeru telefonu. 
 
6.5   Dane osobowe przekazane w formularzu, informacje o odwiedzonych stronach 
internetowych w ramach serwisów należących do Organizatora Programu oraz o 
dokonanych zakupach, będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu 

przedstawienia Uczestnikowi spersonalizowanej oferty. W tym zakresie, Organizator 
Programu korzysta z tzw. Plików cookies. Szczegółowe informacje o wykorzystaniu 
plików cookies na stronach Organizatora Programu, znajdują się na stronie 
www.IKEA.pl/daneosobowe. 
 
6.6   Zgoda, o której mowa w pkt. 6.4, może być w każdej chwili wycofana przez 

odznaczenie odpowiedniej opcji w profilu na stronie www.IKEA.pl/FAMILY lub 
przesłanie informacji na adres prywatnosc@ikea.com. 
 
6.7   Podanie danych jest w pełni dobrowolne, lecz podanie niektórych z nich jest 
niezbędne dla przystąpienia do Programu IKEA FAMILY, co jasno oznaczono w 
formularzu rejestracyjnym. 

 
6.8   W ramach realizacji Programu IKEA FAMILY, dane osobowe Uczestników 
zostaną ujawnione podmiotom trzecim, świadczącym usługi dla i w imieniu IKEA. 
Wśród nich, znajdują się również podmioty z siedzibą poza Europejskim Obszarem 
Gospodarczym.  

 
Będą to podmioty należące do następujących kategorii: 

• dostawcy usług utrzymania strony internetowej IKEA FAMILY, baz danych oraz 
innych systemów informatycznych, 

• firmy świadczące usługi wysyłki informacji elektronicznej w imieniu IKEA, 
• współorganizatorzy wydarzeń takich jak warsztaty i konkursy dla Klubowiczów, 

• podmioty, zatrudniające osoby świadczące usługi wsparcia dla klientów 
odwiedzających Sklepy IKEA, 

 
6.9   Podmioty wskazane w pkt. 6.8, zostaną zobowiązane do zastosowania 
odpowiednich środków bezpieczeństwa oraz do przetwarzania danych osobowych 
wyłącznie w celach wskazanych przez Organizatora Programu. 

 
6.10   Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich 
sprostowania, do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, żądania ich 
usunięcia lub ich przeniesienia. 
 
6.11   W każdej chwili, Uczestnikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do 

organu nadzorczego (PUODO).  
 
 
7. ZAKOŃCZENIE PROGRAMU I UTRATA STATUSU UCZESTNIKA  
  



 

 

7.1   Osoba może utracić status Uczestnika, gdy nie przestrzega niniejszego 
Regulaminu Programu lub podała nieprawdziwe dane w Formularzu 

Zgłoszeniowym.    
 
7.2   Utrata statusu Uczestnika może nastąpić w szczególności wtedy, gdy:   
 

7.2.1   Kartę Uczestnika wykorzystują w celu osiągnięcia Korzyści również inne 
osoby, niebędące Uczestnikami Programu; 

 
7.2.2   Uczestnik, wbrew postanowieniom pkt 1.6. niniejszego Regulaminu, 
korzysta z Programu dla zakupu artykułów IKEA w celach ich odsprzedaży; 
 
7.2.3   Organizator poweźmie wiadomość o tym, że osoba, która reprezentowała 
Uczestnika niebędącego osobą fizyczną w momencie przystąpienia do Programu, 

nie miała właściwego umocowania. W powyższej sytuacji Organizator może, 
według swojego wyboru, pozbawić Uczestnika jego statusu lub też skontaktować 
się z Uczestnikiem w celu potwierdzenia, czy pomimo zaistniałych okoliczności 
chce on pozostał w Programie. W wypadku woli pozostania w Programie, 
Organizator może zwrócić się do Uczestnika z prośbą o przekazanie danych 
osobowych osoby umocowanej do reprezentowania Uczestnika dla celów udziału 

w Programie, jak również dowodu jej umocowania (np. kopia pełnomocnictwa, 
odpis z KRS). 
 

7.3   Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z uczestnictwa w Programie bez 
ponoszenia jakichkolwiek z tym związanych kosztów. Rezygnacja może odbyć się za 
pośrednictwem strony internetowej (www.IKEA.pl) lub poprzez formularz dostępny w 

sklepach IKEA.     
 
7.4   Z chwilą doręczenia Organizatorowi oświadczenia Uczestnika, o którym mowa w 
pkt. 7.3 powyżej, Organizator zaprzestaje przetwarzania danych osobowych tego 
Uczestnika w celach realizacji Programu. Organizator zastrzega jednak prawo 

przechowywania danych w celach dowodowych.   
 
7.5   Organizator zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia Programu w 
każdym czasie, za uprzednim zawiadomieniem, które będzie miało miejsce na 
minimum 14 dni przed planowanym zakończeniem Programu.   
 

7.6   W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu, o którym mowa w pkt. 
7.5 powyżej, Organizator zobowiązuje się do opublikowania informacji o takim 
zawieszeniu lub zakończeniu działalności na terenie sklepów IKEA, punktach 
handlowo-usługowych Partnerów oraz na stronie internetowej Programu 
(www.IKEA.pl).  
  

 
8. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA PROGRAMU  
 
8.1   Organizator Programu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek 
następstwa podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych w Formularzu 
Zgłoszeniowym. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za podanie informacji 

niezgodnych ze stanem faktycznym.   
 
 
 
 



 

 

 
 

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
 
9.1   Regulamin Programu może zostać zmieniony przez Organizatora w każdym 
czasie w przypadku zmian w zakresie świadczonych usług. Każda zmiana będzie 
dokonywana z odpowiednim wyprzedzeniem. Zmiana warunków Regulaminu 
Programu pozostanie bez wpływu na prawa Uczestnika nabyte przed wejściem w 

życie zmian do Regulaminu Programu.   
 
9.2   Każdorazowo, w przypadku zmian dokonanych w Regulaminie zgodnie z pkt. 
9.1 niniejszego Regulaminu, Organizator powiadomi Uczestnika o dokonanych 
zmianach w Regulaminie poprzez udostępnienie zmienionego tekstu Regulaminu w 
sklepach IKEA, w punktach handlowo-usługowych Partnerów, na stronie internetowej 

Programu (www.IKEA.pl) lub za pomocą innych środków komunikacji np. poczty 
elektronicznej. Wybór sposobu powiadomienia przysługuje Organizatorowi.     
 
9.3   Wprowadzenie zmian do Regulaminu zgodnie z pkt. 9.1 Regulaminu uprawnia 
Uczestnika do rezygnacji z uczestnictwa w Programie. W takiej sytuacji Uczestnik 
powinien złożyć pisemne zawiadomienie o chęci rezygnacji do Organizatora na adres 

sklepu IKEA (dostępny na stronie internetowej www.IKEA.pl) nie później jednak niż 
w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia zmian do Regulaminu lub za 
pomocą strony internetowej (www.IKEA.pl), wysyłając mail z prośbą o rezygnację z 
uczestnictwa w Programie.    
 
9.4   Z zastrzeżeniem pkt. 9.3 powyżej, zmiana Regulaminu Programu staje się 

skuteczna po upływie 14 dni od dnia udostępnienia Regulaminu Programu zgodnie z 
pkt. 9.2 powyżej.  
 
9.5   Organizator zastrzega sobie prawo zmiany listy Partnerów Programu IKEA 
FAMILY oraz Katalogu Korzyści. Powyższe zmiany nie stanowią zmiany Regulaminu. 

 
9.6   Wszelkie reklamacje i uwagi związane z uczestnictwem w Programie IKEA 
FAMILU Uczestnik może zgłaszać w każdym czasie drogą elektroniczną za 
pośrednictwem strony internetowej (www.IKEA.pl), lub wykorzystując „Formularz – 
opinie klientów”, który jest dostępny w sklepach IKEA, lub drogą pocztową wysyłając 
zapytanie/prośbę na adres sklepu IKEA dostępny na stronie internetowej 

(www.IKEA.pl) a także bezpośrednio w sklepie IKEA w Dziale Obsługi Klienta 
IKEA. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania przez 
Organizatora Programu. 

 
9.7 Prawem właściwym dla stosunków wynikających z Regulaminu Programu i dla 
rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem Programu jest prawo 

polskie. Spory te będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny. W 
przypadku Uczestników niebędących konsumentami jurysdykcję ma sąd właściwy 
miejscowo dla siedziby Organizatora Programu. 

 
9.8 Organizator Programu dokłada starań, aby ewentualne spory z jej klientami 
rozwiązać polubownie w ramach bezpośrednich kontaktów. Organizator Programu 

zachęca do zgłaszania wszelkich problemów poprzez formularz reklamacyjny, o 
którym mowa powyżej. Niezależnie od tego, Organizator Programu informuje, że 
Uczestnicy będący konsumentami, mają możliwość rozwiązywania sporów drogą 
elektroniczną za pośrednictwem platformy internetowej ODR Unii Europejskiej 
umożliwiającej składanie reklamacji i dochodzenie roszczeń związanych z zawartymi 

http://www.ikea.pl/


 

 

przez nich umowami - platforma znajduje się na stronie: 
http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Adres poczty elektronicznej IKEA to: 

info.ikea.pl@ikea.com. Konsumenci mogą także skorzystać z pomocy rzecznika 
konsumentów lub organizacji pozarządowych działających na rzecz konsumentów. 
Więcej informacji znajduje się na stronach internetowych Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl). 

 
9.9 Regulamin Programu obowiązuje od 15.03.2019. 
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Załącznik 1 

Informacja dla konsumentów - ustawowe prawo odstąpienia od umowy 

I. Postanowienia ogólne. 

 
1. Ustawowe prawo do odstąpienia od umowy o uczestnictwo w Programie IKEA FAMILY zawartej 

na odległość przysługuje wyłącznie Uczestnikowi będącemu konsumentem.  
 

2. Prawo odstąpienia nie przysługuje w odniesieniu do umowy o świadczenie usług, jeżeli 
Organizator Programu wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został 
poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez 
Organizatora Programu utraci prawo odstąpienia od umowy. 

 
3. Uczestnik, o którym mowa powyżej, może odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podawania 

przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów wskazanych poniżej. 
 

4. Jeżeli Uczestnik złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Organizator Programu 
potwierdził przyjęcie umowy do realizacji, oferta przestaje wiązać. 
 

5. Bieg terminu do odstąpienia rozpoczyna się z dniem zawarcia umowy. 
 

6. W celu wykonania prawa odstąpienia, Uczestnik powinien złożyć Organizatorowi Programu 
jednoznaczne oświadczenie w tym zakresie. Dla zachowania terminu wystarczające jest wysłanie 
oświadczenia przed jego upływem. 
 

7. Oświadczenie może zostać złożone m.in. na formularzu wskazanym poniżej poprzez jego 
wysłanie na podany w nim adres lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres 
info.ikea.pl@ikea.com. Oświadczenie można złożyć również poprzez Domolinię IKEA oraz 
bezpośrednio w sklepie IKEA. 
 

8. Jeżeli Uczestnik złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy wysyłając wiadomość e-mail lub 
telefonicznie, Organizator Programu niezwłocznie potwierdzi Uczestnikowi otrzymanie takiego 
oświadczenia przesyłając mu wiadomość e-mail. 
 

9. W chwili odstąpienia od umowy wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez 
Uczestnika, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez Organizatora Programu lub 
osobę trzecią na podstawie porozumienia z Organizatorem Programu. 

II. Skutki odstąpienia od umowy zawartej na odległość. 

1. Organizator Programu, w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, 
zwróci Uczestnikowi wszystkie dokonane przez niego na rzecz Organizatora Programu płatności 
w związku z uczestnictwem w Programie IKEA FAMILY.  
 

2. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył 
Uczestnik, chyba że Uczestnik wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla 
niego z żadnymi kosztami. 
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Oświadczenie o odstąpieniu od umowy 

 
Imię i nazwisko konsumenta: _______________________________________________ 
 
Adres konsumenta: ______________________________________________________ 
 
Adres Organizatora Programu:  
 
DOMOLINIA IKEA, Al. Krakowska 61, 02-183 Warszawa 
adres e-mail: info.ikea.pl@ikea.com 
telefon: 22 275 05 75   
 
Niniejszym odstępuję od umowy w zakresie uczestnictwa w Programie IKEA FAMILY: 

Dane umowy: ____________________ 

Data zawarcia umowy *: ________________  

*niepotrzebne skreślić 

Data złożenia oświadczenia: ______________________ 

Podpis: __________________________________ 
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