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Regulamin Premium Pay & Go w aplikacji mobilnej Empik 

Regulamin określa zasady i warunki świadczenia przez Empik Premium Pay & Go 

Dziękujemy, że przed skorzystaniem z Premium Pay & Go czytasz nasz regulamin, dzięki 

któremu dowiesz się m.in.: 

▪ Czym jest Premium Pay & Go; 

▪ Co potrzebujesz, by z skorzystać z Premium Pay & Go; 

▪ Jak zapłacić w Salonie Empik z pomocą Premium Pay & Go ; 

▪ Jak pobrać potwierdzenie zapłaty; 

▪ Jak złożyć reklamację 

Rozdział I  

Co to jest Premium Pay & Go i co potrzebujesz by z niej skorzystać  

1. Premium Pay & Go to funkcjonalność aplikacji mobilnej Empik, dedykowana Klientom 

Empik Premium oraz Empik Premium Free, pozwalająca na samodzielną zapłatę za nabyte 

w Salonie Empik produkty za pomocą urządzenia mobilnego, na którym uruchomiona jest 

funkcjonalność (bez konieczności podejścia do kasy i kontaktu z obsługą sklepu).  

2. Aby korzystać z Premium Pay & Go potrzebujesz: urządzenia przenośnego wyposażonego 

w system operacyjny iOS albo Android, zainstalowanej na urządzeniu aplikacji mobilnej 

Empik (dostępnej do nieodpłatnego pobrania ze sklepu Google Play, APP Gallery lub App 

Store), dostępu do Internetu oraz włączonej na urządzeniu geolokalizacji.  

3. Korzystanie z funkcjonalności Premium Pay & Go wymaga od Ciebie zezwolenia na 

uruchomienie funkcji geolokalizacji w Twoim urządzeniu mobilnym. W każdej chwili 

możesz według własnego uznania cofnąć  zgodę na lokalizację w ustawieniach swojego 

urządzenia mobilnego. 

4. Zakup produktów w Salonie Empik z Premium Pay & Go możliwy jest wyłącznie dla 

Klientów Usług Empik Premium (Empik Premium i Empik Premium Free). 

5. Opłacając produkty z Premium Pay & Go każdorazowo korzystasz z oferty handlowej  

(w tym również z akcji promocyjnych), obowiązującej w Salonie Empik, w którym 

znajdujesz się w momencie dokonywania zakupu.  

6. Ceny produktów obowiązujące w danym Salonie Empik uwidocznione są na produktach  

i podane są w złotych polskich. Przed zakupem powinieneś zapoznać się z ofertą dostępną 

w danym Salonie Empik. 

7. Płatność możesz zrealizować przy użyciu zarejestrowanej karty płatniczej debetowej lub 

kredytowej (Visa lub Mastercard), Blik, Apple Pay oraz Google Pay. 

8. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą przeprowadzane są za pośrednictwem operatora 

płatności: PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy  Grunwaldzkiej 186 (60-166 Poznań), 

zgodnie z regulaminami usług dostępnymi pod adresem: 

https://poland.payu.com/dokumenty-prawne-do-pobrania/.  

9. Poniżej wymieniamy produkty, za które nie będziesz mógł zapłacić za pomocą Premium 

Pay & Go: karty prezentowe Empik, karty pre-paid (doładowania telefoniczne, startery 

GSM, dodatki i doładowania do gier). 

https://poland.payu.com/dokumenty-prawne-do-pobrania/
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10. Do aplikacji mobilnej Empik jak i funkcjonalności Premium Pay & Go mogą być wydawane 

okresowo aktualizacje. Pamiętaj, by na bieżąco aktualizować aplikację mobilną w celu 

zapewnienia prawidłowego jej funkcjonowania.  

11. Możesz w każdym czasie usunąć (odinstalować) aplikację mobilną wraz z Premium  

Pay & Go ze swojego urządzenia. Usunięcie aplikacji mobilnej nie oznacza jednakże 

usunięcie Konta Klienta w Sklepie Internetowym empik.com. Usunięcie konta następuje 

zgodnie z postanowieniami § 2 pkt 14 Regulaminu Sklepu Internetowego Empik.  

 

II. Jak uruchomić Premium Pay & Go 

 

1. Aby rozpocząć korzystanie z Premium Pay & Go powinieneś pobrać na swoje urządzenie 

mobilne aplikację Empik lub, jeśli masz już zainstalowaną aplikację, zalogować się   

do aplikacji, wybrać tryb Premium Pay & Go i rozpocząć jego aktywację.  

2. Aby uruchomić tryb płatności za pomocą Premium Pay & Go powinieneś: 

a. podać numer telefonu (jeśli dotychczas numer nie był podany) oraz potwierdzić go 

poprzez wpisanie kodu,  który zostanie wysłany na podany przez Ciebie numer;  

b. w razie wyboru płatności kartą płatniczą - zarejestrować swoją kartę płatniczą 

(kredytową lub debetową). W tym celu niezbędne będzie podanie przez Ciebie danych 

osobowych oraz podanie danych karty płatniczej (numer karty, data ważności oraz 

numer CVV2). Możesz zarejestrować więcej niż jedną kartą płatniczą. Jeśli dla celów 

uwierzytelniania Twój Bank oferuje tzw. silne uwierzytelnienie Użytkownika 3D-

secure, zostaniesz  poproszony o jego wprowadzenie. Kartę płatniczą będziesz mógł 

zarejestrować również tuż przed dokonaniem transakcji.  

3. Zarejestrowana przez Ciebie karta płatnicza zostanie podpięta do Twojego Konta Klienta 

w portalu empik.com. W zakładce płatności - karty płatnicze będziesz mógł znaleźć 

informacje na temat zarejestrowanych przez Ciebie kart.  

III. Płatność za pomocą Premium Pay & Go 

1. Jeśli wybrałeś intersujący Cię produkt w Salonie Empik uruchom aplikację Empik  

na Twoim urządzeniu a następnie  uruchom płatność poprzez tryb Premium Pay & Go. 

2. Po zalogowaniu się oraz uruchomieniu modułu płatności zostanie wyświetlony ekran 

inicjujący proces skanowania kodu kreskowego znajdującego się na produkcie (pojawi się 

komunikat „zeskanuj pierwszy produkt”).  

3. Skanujesz produkty, które chcesz kupić, następnie na ekranie urządzenia produkty te 

pojawią się w Twoim koszyku (w koszyku wyświetla się zdjęcie i nazwa produktu, ilość 

sztuk i cena produktu). 

4. Po zeskanowaniu wszystkich interesujących Cię produktów pojawią się one w Twoim 

koszyku wraz z podsumowaniem transakcji. 

5. W celu potwierdzenia płatności i finalizacji transakcji poprosimy Cię, abyś udał się  

do strefy płatności, umożliwiającej skanowanie Kodu QR (kwadratowy kod graficzny), po 

zeskanowaniu którego za pomocą aplikacji identyfikowane są produkty i będziesz mógł 

dokończyć płatność. 
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6. Poprawnie zakończona płatność zostanie potwierdzona komunikatem wyświetlanym  

w aplikacji, o treści „Dziękujemy za dokonanie zakupu” oraz udokumentowana paragonem 

elektronicznym, który znajdziesz na Twoim koncie w zakładce Historia Transakcji → 

paragony Empik. Akceptując Regulamin wyrażasz zgodę na przesyłanie paragonów  

w formie elektronicznej, w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Finansów  

z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących.  

7. Na paragonie elektronicznym sprawdzisz prawidłowość dokonanej sprzedaży: zakupione  

przez Ciebie produkty, ich ilość, cenę jednostkową za sztukę, wartość transakcji, datę 

zakupu a także lokalizację Salonu Empik, w którym dokonałeś zakupu np. Salon Empik 

Warszawa Centrum Handlowe  Arkadia.  

8. Jeśli jesteś osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą i chcesz dokonać zakupu 

w związku z prowadzaną przez Ciebie działalnością gospodarczą, powinieneś zaznaczyć 

chęć otrzymania faktury Vat i podać dane: nazwę firmy, NIP, adres prowadzenia 

działalności gospodarczej, imię, nazwisko. Pamiętaj, że  paragon fiskalny wystawiony do 

kwoty 450 zł brutto z numerem NIP nabywcy stanowi fakturę uproszczoną. Aby ją 

otrzymać zgłoś się do obsługi Klienta w Salonie Empik, w którym nastąpiła sprzedaż.    

9. Jeśli płatność z jakichkolwiek przyczyn nie dojdzie do skutku, wyświetli się komunikat 

„Nastąpił błąd płatności”, a Ty dostaniesz prośbę o ponowną próbę płatności. Będziesz 

mógł ponowić płatność bez potrzeby ponownego skanowania produktów.  

10. W przypadku ponownej nieudanej płatności powinieneś skontaktować się z obsługą 

sklepu lub dokonać zapłaty za produkt bezpośrednio w kasie danego Salonu Empik.  

IV. Zwrot lub wymiana  produktów zakupionych salonach Empik za pomocą  

Premium Pay & Go 

W przypadku chęci zwrotu lub wymiany produktów zakupionych w Salonie Empik   

i opłaconych z Premium Pay & Go obowiązują Cię te same zasady dotyczące zwrotów  

lub wymiany  towarów zakupionych w Salonach Empik co pozostałych klientów (dostępne  

pod linkiem: https://media.empik.com/content/cwk/regulaminy/regulamin-zwrotu-lub-

wymiany-towarow-zakupionych-w-salonach-empik-2019-v2.pdf.  

IV. Jak przetwarzamy Twoje dane osobowe 

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Empik S.A. z siedzibą w Warszawie (00-

017) przy ul. Marszałkowskiej 104/122.  

2. W ramach udostępnienia Premium Pay & Go, Administrator zbiera i przetwarza Twoje 

dane osobowe w następujących sytuacjach: 

a. pobranie, instalacja i korzystanie z Premium Pay & Go; 

b. rejestracja Konta;  

c. złożenie i realizacja zamówienia; 

3. W związku z udostępnieniem i korzystaniem z Premium Pay & Go, Administrator 

przetwarza Twoje dane osobowe w postaci: 

 

https://media.empik.com/content/cwk/regulaminy/regulamin-zwrotu-lub-wymiany-towarow-zakupionych-w-salonach-empik-2019-v2.pdf
https://media.empik.com/content/cwk/regulaminy/regulamin-zwrotu-lub-wymiany-towarow-zakupionych-w-salonach-empik-2019-v2.pdf
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Dane techniczne adres IP urządzenia, dane identyfikacyjne w tym typ 

urządzenia, na którym instalowana jest aplikacja, typ 

systemu operacyjnego, język, wersja aplikacji 

Dane identyfikacyjne  

i kontaktowe 

dane podane przez Klienta w związku z przystąpieniem do 

Usług Empik Premium i serwisu empik.com (zgodnie  

z Regulaminem i Polityką Prywatności serwisu empik.com), 

userID (kod klienta w systemie empik) 

Dane behawioralne dane dotyczące aktywności w aplikacji, w tym dane 

dotyczące zakresu i sposobu korzystania z jej 

funkcjonalności, dane dotyczące zachowań i preferencji 

zakupowych, a w przypadku dodania produktu do koszyka 

także dane dotyczące lokalizacji urządzenia  

Dane dotyczące płatności dane dotyczące sposobu płatności 

 
4. Dane osobowe przetwarzane są w celach: 

a. w celu rejestracji i korzystania z funkcjonalności Premium Pay & Go – podstawą prawną 

przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b 

RODO); 

b. w celu realizacji złożonych zamówień – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność 

przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w zakresie danych podanych 

fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); 

c. w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających  

w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą 

prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 

d. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą 

prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) 

polegający na ochronie jego praw; 

e. w celu obsługi reklamacji - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność 

przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO); 

f. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest 

uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu 

analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych 

funkcjonalności i świadczonych usług; 

g. w celach marketingowych - podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes 

Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promocji swoich produktów i usług. 

5. Administrator przetwarza dane dotyczące lokalizacji Twojego urządzenia mobilnego,  

w celu zapewnienia funkcjonalności Premium Pay & Go, w szczególności w zakresie 

zaproponowania Ci aktualnych promocji i cen specjalnych, dostosowanych do Salonu,  

w pobliżu którego się znajdujesz. Dane dotyczące lokalizacji Administrator pozyskuje  

w momencie dodania przez Ciebie pierwszego produktu do koszyka Premium Pay&Go; 

6. W celu zapewnienia najwyższej jakości usług oraz w celu realizowania działań 

marketingowych, Administrator w niektórych przypadkach wykorzystuje profilowanie. 

Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych Administrator dokonuje 
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oceny wybranych czynników dotyczących użytkowników aplikacji (w szczególności 

danych behawioralnych) w celu analizy ich zachowań zakupowych lub stworzenia 

prognozy na przyszłość. 

7. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych oraz praw przysługujących 

Ci w związku z tym praw znajduje się w Polityce Prywatności empik.com dostępnej  

na stronie https://www.empik.com/polityka-prywatnosci.   

 

Rozdział V Reklamacje  

 

1. Reklamacje dotyczące nieprawidłowego działania aplikacji Premium Pay & Go możesz 

zgłosić do Empik: 

a) drogą elektroniczną za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na 

adres:  obsluga.klienta@empik.com (z zalecanym tematem wiadomości: „Reklamacja–

Premium Pay & Go”; 

b) za pośrednictwem Centrum Wsparcia Klienta (dane kontaktowe są dostępne na stronie 

www.empik.com); 

c) pisemnie na adres siedziby Empik (z zalecanym dopiskiem „Reklamacja – Premium Pay & 

Go” 

2.     Reklamacje związane z korzystaniem Premium Pay & Go będą rozpatrywane przez Empik 

w terminie 14 dni od daty złożenia reklamacji. 

 

Rozdział VI Postanowienia końcowe, w tym dotyczące zmian regulaminu 

1. Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej empik.com lub za 

pośrednictwem aplikacji mobilnej. Regulamin dostępny jest również w Salonach Empik. 

2. Prawem właściwym dla Regulaminu jest prawo polskie. 

3. W wypadku sporu Konsumenta z Empik dotyczącego aplikacji Premium Pay & Go, oprócz 

drogi sądowej przed właściwym sądem powszechnym, Konsument uprawniony jest do 

skierowania sprawy na drogę pozasądowego rozwiązywania sporów, m.in. do: zwrócenia 

się, na podstawie ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu 

sporów konsumenckich, z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania w sprawie 

pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich do Inspekcji Handlowej 

(odpowiedniego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej) – dane kontaktowe 

dostępne na stronie www.uokik.gov.pl/wiih; wystąpienia z wnioskiem o rozpoznanie 

sprawy przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki działający przy odpowiednim 

Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej – lista takich sądów i dane kontaktowe 

dostępne na stronie https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596; zwrócenia się 

do Miejskiego (Powiatowego) Rzecznika Praw Konsumentów o pomoc w zakresie 

ochrony interesów i praw konsumentów (www.uokik.gov.pl/rzecznicy). Bezpłatną pomoc 

konsumentom w zakresie ochrony ich praw i interesów świadczą także organizacje 

społeczne. 

4. Wszystkie wskazane powyżej pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów mają 

charakter dobrowolny i wymagają zgody obydwu stron sporu. 

https://www.empik.com/polityka-prywatnosci
http://www.uokik.gov.pl/wiih
https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596
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5. W wykonaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 

maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich 

oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie 

w sprawie ODR w sporach konsumenckich) Empik poniżej podaje link do platformy ODR 

(online dispute resolution): https://ec.europa.eu/consumers/odr/. 

6. Regulamin wchodzi w życie 29 marca 2021 r.  

7. Empik może zmienić niniejszy Regulamin z ważnej przyczyny, jaką jest:   

a. zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub ich wykładni przez 

uprawnione organy, mająca bezpośredni wpływ na treść Regulaminu i skutkująca 

koniecznością jego dostosowania do takiej zmiany przepisów lub ich wykładni; 

b. wydanie orzeczenia lub decyzji przez sąd lub organ władzy publicznej, mającej 

bezpośredni wpływ na treść Regulaminu i skutkującej koniecznością jego zmiany; 

c. usunięcie niejasności lub wątpliwości interpretacyjnych dotyczących treści 

Regulaminu zgłaszanych przez Klientów; 

d. zmiana lub rozbudowa istniejących funkcjonalności bądź dodania nowych 

funkcjonalności lub świadczeń do Usług Empik Premium; 

e. bezpieczeństwo Klientów w tym w szczególności konieczność przeciwdziałania 

nadużyciom. 

8. O zmianie Regulaminu powiadomimy Cię za pośrednictwem wiadomości e-mail 

udostępniając zmieniony Regulamin oraz podając termin wejścia zmiany Regulaminu w życie, 

przy czym termin ten będzie wynosić co najmniej 14 (czternaście) dni od daty przesłania 

powiadomienia o zmianie Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu będzie również  

z odpowiednim wyprzedzeniem zamieszczona na Portalu. 

9. Zmieniony Regulamin wiąże Cię, o ile przed wejściem zmiany w życie nie zrezygnujesz  

z aplikacji zgodnie z rozdziałem I pkt 11 Regulaminu. Zmiany Regulaminu nie wpływają na 

zakres nabytych przez Ciebie uprawnień. 

  

Rozdział VII Kontakt 

W celu uzyskania dodatkowych informacji, zapoznaj się z zakładką FAQ 

(www.empik.com/premium) lub skontaktuj się z Centrum Wsparcia Klienta, telefonicznie 

(+48 22 462 72 50 lub mailowo: obsluga.klienta@empik.com. 

 

Rozdział VIII Kim jesteśmy 

Operatorem Premium Pay & Go jest Empik S.A. z siedzibą w Warszawie (00-017), ul. 

Marszałkowska 104/122, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000636785, NIP: 

5260207427, REGON: 011518197, o kapitale zakładowym w wysokości 275 388 578,00 zł 

wpłaconym w całości. 

https://ec.europa.eu/consumers/odr/

