REGULAMIN KARTY LOJALNOŚCIOWEJ Spa Club Przystań Hotel &Spa

1. Karta lojalnościowa Spa Club jest programem lojalnościowym prowadzonym przez Administratora
Danych – Areon Sp. z o o, ul. Żeglarska 4, 10-160 Olsztyn
2. Warunkiem uczestnictwa w programie lojalnościowym jest dokładne wypełnienie formularza Karty
Lojalnościowej Spa Club oraz pisemna zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu udziału w
programie lojalnościowym i akceptacja warunków promocji przez Klienta.
3. Klient, który dokona udokumentowanych paragonami zakupów produktów detalicznych lub
zabiegów Spa w Przystań Hotel&Spa Hotelu w ciągu nie dłużej niż rok od daty założenia Karty
lojalnościowej . Po otrzymaniu 10 lub 20 naklejek otrzyma w prezencie jeden wybrany przez siebie
produkt z listy - załącznik.
4. Każdy zakup Klienta lub zabieg powinien być odnotowany w formularzu KL potwierdzony
dołączoną kopią zakupu ( kopia paragonu). Realizacja nastąpi po weryfikacji poprawności realizacji
warunków KL w terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie od daty dostarczenia formularza Kl. Wybrany
prezent zostanie dostarczony
Zakupy kosmetyków i zabiegów nie łączą się.
Po upływie roku od założenia KL, Karta traci ważność. Klient jest uprawniony do założenia nowej
Karty lojalnościowej. Wartość zakupów z poprzedniej KL NIE przechodzi na nową KL.

5. W celu uczestnictwa w programie KL konieczne jest podanie przez Klienta imienia i nazwiska,
adresu zamieszkania oraz adresu poczty elektronicznej lub telefonu. Dane te będą przetwarzane
wyłącznie przez Areon Sp zo o , u;. Żeglarska 4, 10-160 Olsztyn , w którym Klient wypełnił formularz
KL.

Powyższe warunki obowiązują od dnia…………………………………………….

Klauzula wyrażenia zgody:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska oraz
danych kontaktowych, przez Areon Sp z o o, ul. Żeglarska 4, 10-160 Olsztyn
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

W celach związanych z udziałem w programie lojalnościowym, zgodnie z przepisami o ochronie
danych osobowych. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji
usługi. Przedmiotowa zgoda może być w każdym czasie wycofana.

………………………………………………………
(data, podpis)

Klauzula informacyjna:
Zgodnie z art. 13 ust. 2 Parlamentu Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie ogólne), informujemy, iż:
- Administratorem Pani/Pana danych jest Areon Sp z o o, ul. Żeglarska 4, 10-160 Olsztyn Inspektorem ochrony danych jest Areon Sp z o rodo@hotelprzystan.com
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udziału w programie lojalnościowym, zgodnie z
art. 6 ust. 1 lit. A.
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu ich
zgromadzenia lub do czasu zgłoszenia żądania ich usunięcia
- posiada Pani/ Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
- ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do urzędu kontroli, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

