Regulamin Karty Stałego Klienta

Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w programie lojalnościowym Karty Stałego Klienta
firmy Strączkowscy Centrum Ogrodnicze, ul. Wojska Polskiego 7, 62-030 Luboń, NIP 7771856837, tel
618130094.
§1 Postanowienia ogólne
1. Uczestnikiem programu lojalnościowego Karty Stałego Klienta może być osoba fizyczna, która
ukończyła 18 rok życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
2. Warunkiem otrzymania Karty Stałego Klienta jest wypełnienie i podpisanie formularza
zgłoszeniowego oraz spełnienie warunków określnych w §2 niniejszego Regulaminu.
3. Osoba zainteresowana udziałem w programie lojalnościowym Karty Stałego Klienta powinna
przed przystąpieniem do niego zapoznać się z treścią Regulaminu. Akceptacja Regulaminu (zasad
przyznawania, uczestnictwa i rezygnacji z programu) następuje przez oznaczenie w formularzu
zgłoszeniowym pola: „Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję regulamin Karty Stałego
Klienta”.
§2 Karta Stałego Klienta
1. Do otrzymania Karty Stałego Klienta upoważniony jest każda osoba, która dokona w stacjonarnym
sklepie Strączkowscy Centrum Ogrodnicze jednorazowych zakupów na kwotę co najmniej 100 PLN
brutto. Do kwoty 100 PLN nie wlicza się produktów marek Stihl&Viking oraz usług serwisowych
świadczonych przez Strączkowscy Centrum Ogrodnicze.
2. Karta Stałego Klienta upoważnia jej posiadacza do otrzymania 5% zniżki na zakupy o jednorazowej
kwocie co najmniej 50 PLN brutto. Zniżka nie łączy się z innymi promocjami i rabatami (np. Karta
Dużej Rodziny).
3. Rabat nie dotyczy produktów marki Stihl & Viking oraz usług serwisowych świadczonych przez
Strączkowscy Centrum Ogrodnicze.
4. Warunkiem przyznania zniżki jest okazanie Karty Stałego Klienta sprzedawcy przed zakończeniem
finalizacji transakcji. Rabaty nie będą udzielane w przypadku nie okazania Karty Stałego Klienta.
5. Do posługiwania się Kartą Stałego Klienta upoważniony jest wyłącznie właściciel Karty Stałego
Klienta.
6. Klient może posiadać tylko jedną Kartę Stałego Klienta Strączkowscy Centrum Ogrodnicze.
7. W przypadku zniszczenia lub utraty Karty Stałego Klienta klient ma prawo otrzymać duplikat, pod
warunkiem wypełnienia formularza aktualizacji danych umożliwiających jego identyfikację i
uiszczenia opłaty w wysokości 5 PLN brutto.

§3 Wykluczenie z programu Karty stałego Klienta
1. Strączkowscy Centrum Ogrodnicze zastrzega sobie prawo do zakończenia programu Karty Stałego
Klienta w dowolnym czasie. Strączkowscy Centrum Ogrodnicze zobowiązuje się do zawiadomienia
uczestników programu o zakończeniu jego trwania, poprzez umieszczenie stosownej informacji
na stronie internetowej oraz w placówce sklepu.
2. Uczestnik programu może w każdym czasie zrezygnować z uczestnictwa w programie
lojalnościowym Karty Stałego Klienta. Warunkiem wypisania z programu jest otrzymanie przez
Strączkowscy Centrum Ogrodnicze pisemnego wniosku oraz zwrotu Karty Stałego Klienta.

§4 Zmiany Regulaminu
1. Strączkowscy Centrum Ogrodnicze zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu.
2. W przypadku zmiany Regulaminu, Strączkowscy Centrum Ogrodnicze każdorazowo zawiadomi
uczestników programu o wprowadzonych zmianach poprzez umieszczenie aktualnej wersji
Regulaminu na stronie internetowej oraz udostępnienie papierowych wersji do wglądu w
stacjonarnej placówce sklepu.

§5 Dane osobowe
1. Dane osobowe przekazane przez uczestnika programu Karty Stałego Klienta (imię i nazwisko, kod
pocztowy, rok urodzenia, adres e-mail) przetwarzane są przez Strączkowscy Centrum Ogrodnicze
w celu uczestnictwa w programie lojalnościowym Karty Stałego Klienta zgodnie z
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) (RODO).
2. Administratorem danych osobowych gromadzonych na potrzeby programu Karty Stałego Klienta
jest Strączkowscy Centrum Ogrodnicze, ul. Wojska Polskiego 7, 62-030 Luboń, NIP 7771856837.
3. Wszystkie dane przetwarzane przez administratora danych osobowych są zabezpieczone i
przetwarzane zgodnie z postanowieniami RODO.
4. Dane osobowe uczestników programu Karty Stałego Klienta przetwarzane są w celu analizy bazy
klientów Strączkowscy Centrum Ogrodnicze na potrzeby marketingowe oraz przekazywania
informacji o promocjach i aktualnościach za pomocą poczty elektronicznej.
5. Każdy z uczestników programu posiada prawo wglądu do przekazanych danych osobowych, ich
poprawiania, sprostowania lub żądania usunięcia.
6. Warunkiem uczestnictwa w programie lojalnościowym jest wyrażenie zgody na przetwarzanie
ww. danych osobowych poprzez oznaczenie w formularzu zgłoszeniowym pola: „

§6 Postanowienia końcowe
1. Karta Stałego Klienta ważna jest bezterminowo.
2. Regulamin obowiązuje od dnia 25.05.2018 r.
3. Obowiązująca wersja Regulaminu dostępna jest w stacjonarnej placówce sklepu oraz umieszczona
jest na stronie www.straczkowscy.pl.

