Klub GARDENS spa

WARUNKI BYCIA CZŁONKIEM KLUBU GARDENS SPA
C Z Ł O N K O S T W O W K L U B I E G A R D E N S spa
Firma GARDENS spa Monika Madajczyk, ul. Maratońska 3b/1, 61-553 Poznań (zwana
GARDENS spa) prowadzi Klub GARDENS spa i zarządza punktami przyznawanymi za
zakupy z ważną kartą Klubu GARDENS spa w sposób zaprezentowany poniżej. Aby zostać
członkiem Klubu GARDENS spa, należy zaakceptować poniższe warunki uczestnictwa
poprzez wypełnienie, podpisanie i złożenie odpowiedniego wniosku.
Członkiem klubu GARDENS spa może zostać każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat i
która mieszka w Polsce (Poland). Uczestnictwo w programie jest bezpłatne.
ZBIERANIE PUNKTÓW
Za każdy zakup, przy którym okażą Państwo ważną kartę Klubu GARDENS spa, przy kasie,
na koncie zostaną zapisane punkty, przy czym za każde wydane 10zł otrzymacie Państwo 1
pkt. Punkty, których w ciągu 12 miesięcy od daty zakupu nie wykorzystano na odbiór
nagrody, tracą ważność. Punkty nie podlegają wymianie na gotówkę.
INFORMACJE
W ramach dodatkowej usługi, Klub GARDENS spa zobowiązuje się do systematycznej
wysyłki informacji dotyczących produktów i usług GARDENS spa, a także zaproszeń na
imprezy i akcje promocyjne. Podając swój e-mail, mogą Państwo zdecydować się na
otrzymywanie tych informacji drogą mailową, aż do odwołania.
OCHRONA DANYCH
GARDENS spa gromadzi i przetwarza Państwa dane osobowe wyłącznie w celu realizacji
systemu Klub GARDENS spa, tak jak zostało to opisane w niniejszych warunkach
uczestnictwa. GARDENS spa posługuje się danymi w celu realizacji systemu Klub
GARDENS
spa.
Za Państwa zgodą, którą można wyrazić poprzez podanie adresu e-mail w osobnym
formularzu zgłoszeniowym, GARDENS spa będzie wysyłać informacje o produktach i
usługach GARDENS spa, a także zaproszenia na imprezy i akcje promocyjne. Jeżeli chcą
Państwo odwołać udzieloną zgodę lub macie Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące
ochrony danych, prosimy o kontakt pod nr tel.61 222 54 22 lub adresem e-mail: gardenspa@gardens-spa.com.
UTRATA KARTY I ODPOWIEDZIALNOŚĆ
W wypadku utraty karty Klubu GARDENS spa można złożyć wniosek o wydanie nowej
karty.

Karty nie można udostępniać osobom trzecim.
WYPOWIEDZENIE I ZAKOŃCZENIE UMOWY
Członkostwo w Klubie GARDENS spa można wypowiedzieć w każdym momencie w formie
pisemnego zawiadomienia bez konieczności zachowania jakiegokolwiek okresu
wypowiedzenia.
Klub GARDENS spa może wypowiedzieć niniejszą umowę w każdym momencie z
zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Prawo do wypowiedzenia z ważnego
powodu pozostaje nienaruszone. Każde wypowiedzenie musi nastąpić w formie pisemnej.
ZMIANY
SYSTEMU
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UCZESTNICTWA
GARDENS spa zastrzega sobie prawo do zamknięcia, rozszerzenia lub zmiany systemu Klub
GARDENS spa z zachowaniem odpowiedniego okresu wypowiedzenia, a w sytuacji
wystąpienia ważnego powodu również bez zachowania okresu wypowiedzenia – z
poszanowaniem interesów swoich Klientów.
GARDENS spa zastrzega sobie również prawo do zmiany i uzupełniania niniejszych
warunków uczestnictwa, jeżeli sprzyjałoby to prostej i bezpiecznej likwidacji nadużyć, a w
szczególności jeżeli byłoby to konieczne w walce z nadużyciami. Informację o dokonanych
zmianach otrzymają Państwo niezwłocznie w formie pisemnej na ostatnio podany adres.
Zmiana zostaje zatwierdzona, jeżeli w ciągu miesiąca od daty stempla pocztowego nie
zgłosicie Państwo sprzeciwu zgodnie z ustępem 'Wypowiedzenie i zakończenie' lub po
upływie tego okresu skorzystacie Państwo z karty Klubu GARDENS spa. W przypadku
zmiany warunków uczestnictwa otrzymacie Państwo od Klubu GARDENS spa specjalne
zawiadomienie.
POZOSTAŁE INFORMACJE
Wszelkie pytania dotyczące Klubu GARDENS spa prosimy kierować na adres:
GARDENS spa Monika Madajczyk, ul. Maratońska 3b/1, 61-052 Poznań.
PRZYWILEJE
1. Wymiana punktów na produkty/usługi z puli produktów.
2. Informacja o produktach i usługach GARDENS spa, a także zaproszenia na imprezy i
akcje promocyjne.
3. Informacja o ofertach specjalnych i promocjach.

