Karta Stałego Klienta

Deklaracja zgłoszeniowa
Prosimy o wypełnienie drukowanymi literami
Imię: ………………………….……….
Nazwisko: ……………………….……..
Numer telefonu komórkowego zarejestrowanego na moją osobę: ...………………………..….
Adres e-mail: ……………………….....
Zgodnie z Art. 6 Ustawy 1 A Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z
dnia 27.04.2016 (Dziennik Urzędowy UE L119 z 04/05/2016) wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych przez Hurtimex S.A. z siedzibą przy ul. 28 Pułku
Strzelców Kaniowskich 42, Łódź 90-640, NIP 7290110662, Regon 004334784 do celów:
•
•
•
•
•

Otrzymania Karty Stałego Klienta KANZ.
Objęcia działaniami lojalnościowymi jako posiadacza Karty Stałego
Klienta KANZ.
Otrzymywania wiadomości (m.in. e-maile, SMS-y, MMS-y,
newslettery) o nowych promocjach, produktach, akcjach i wydarzeniach
środkami komunikacji elektronicznej.
Kontaktu bezpośredniego za pomocą komputera, telefonu lub innych
urządzeń mobilnych w celu marketingu bezpośredniego.
Otrzymywania ofert specjalnych i przyznawanie rabatów przez system
informatyczny bez udziału człowieka

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów jak wyżej oraz
potwierdzam zapoznanie się z Regulaminem Karty stałego Klienta KANZ.

Data: ……………………

Czytelny podpis Klienta: ………………………………..
ODWRÓĆ I PRZECZYTAJ

Regulamin Karty Stałego Klienta KANZ
1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w programie lojalnościowo-rabatowym Karta Stałego Klienta KANZ, zwanym dalej

„Programem" oraz zasady korzystania z karty rabatowej — Karty Stałego Klienta KANZ zwanej dalej „Kartą KANZ", wydawanej
przez spółkę HURTIMEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, adres: ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 42, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000296042, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi —
Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział gospodarczy KRS prowadzi akta rejestrowe, NIP: 729011-06-62, REGON: 004334784.
2. Karta KANZ jest wydawana i akceptowana przez Hurtimex SA w sklepach KANZ na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
Aktualna lista sklepów KANZ znajduje się na stronie internetowej www.hurtimex.com.pl
3. Regulamin Programu dostępny jest w sklepach KANZ na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz stronie internetowej
www.hurtimex.com.pl
4. Uczestnik Programu zapoznał się i akceptuje treść niniejszego regulaminu poprzez złożenie własnoręcznego podpisu na deklaracji
zgłoszeniowej.
5. Uczestnictwo w Programie i otrzymanie Karty KANZ są bezpłatne.
6. Kartę KANZ otrzyma osoba pełnoletnia, która przy zakupie towarów w sklepach KANZ wypełni czytelnie i prawidłowo formularz
deklaracji oraz wyrazi zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z uczestnictwem w Programie
wskazanych w treści klauzul umieszczonych na deklaracji zgłoszeniowej.
7. Karta KANZ uprawnia jej posiadacza do uzyskania rabatu w wysokości 10% na asortyment odzieżowy bieżącej kolekcji dostępny w
sieci KANZ i nie jest ona elektronicznym instrumentem płatniczym lub pieniężnym, nie jest także kartą płatniczą
8. Rabat z Karty KANZ nie łączy się z innymi promocjami i wyprzedażami, chyba że co innego wynika z regulaminu danej akcji
promocyjnej. Rabatu nie można wymienić go na gotówkę.
9. Rabat z Karty KANZ nie obowiązuje w e-sklepie www.kanz.pl
10. W przypadku zgubienia lub uszkodzenia Karty KANZ w stopniu uniemożliwiającym skanowanie znajdującego się na niej kodu
kreskowego rabat nie zostanie udzielony. Istnieje możliwość uzyskania nowej Karty w miejsce uszkodzonej, o ile Karty będą
jeszcze dostępne, a osoba ubiegająca się o nową Kartę zwróci Kartę zniszczoną oraz poda kompletne, prawdziwe dane, umożliwiające jej
identyfikację.
11. W celu uzyskania rabatu należy okazać Kartę KANZ sprzedawcy przed dokonaniem płatności za zakupy. Karta musi mieć
czytelny kod kreskowy znajdujący się na jej odwrocie
12. Karta ważna jest bezterminowo do odwołania.
13. Hurtimex S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości udzielanego rabatu lub zmiany kryteriów przyznania Karty KANZ w
dowolnym momencie. O tym fakcie Hurtimex S.A. powiadomi klientów na stronie internetowej www.hurtimex.com.pl
14. Karta pozostaje własnością Hurtimex S.A. Posiadacz Karty jest zobowiązany ją zwrócić na każde wezwanie Hurtimex S.A.
15. Ilość kart jest ograniczona, w związku z czym Karty będą wydawane do wyczerpania zapasów.
16. W celu rezygnacji z uczestnictwa w Programie uczestnik powinien złożyć pisemne oświadczenie o rezygnacji (osobiście w sklepie
sieci KANZ lub listem wysłanym na adres siedziby firmy) oraz zwrócić Kartę KANZ.
17. Program trwa przez czas nieokreślony. Hurtimex SA może okresowo wstrzymać lub zaniechać przyjmowania zgłoszeń lub
wydawania Kart KANZ o czym poinformuje w sklepach KANZ oraz na stronie internetowej www.hurtimex.com.pl.
Uczestnictwo w Programie ustaje także w przypadku odwołania przez klienta zgody na przetwarzanie przez Hurtimex SA swoich
danych osobowych.
18. Administratorem danych osobowych ujawnionych na potrzeby przystąpienia do Programu jest Hurtimex SA z siedzibą w Łodzi,
kod 90-640 przy ulicy 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 42.
19. Organizator Programu HURTIMEX SA przedsięwziął niezbędne środki techniczne i organizacyjne, by przetwarzanie danych
osobowych Klientów odbywało się w zgodzie z odpowiednimi regulacjami prawnymi, a w szczególności na zasadach
określonych w Art. 6 Ustawy 1 A Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27.04.2016
(Dziennik Urzędowy UE L119 z 04/05/2016).
20. Powierzone dane mogą zostać przekazane:
a) podmiotom przetwarzającym w imieniu Hurtimex SA dane osobowe przy powierzeniu wykonania czynności Programu w
procesie obsługi korespondencji, obsługi Klienta lub prowadzącym sklepy sprzedaży KANZ; podwykonawcom, agencjom
reklamowym i innym podmiotom pośredniczącym w sprzedaży produktów oferowanych przez Hurtimex SA lub
organizacji akcji marketingowych; podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne Hurtimex SA; podmiotom
świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową i rachunkową; agencjom badawczym
działającym na zlecenie Hurtimex SA
b) innym administratorom będącym agencjami reklamowymi i podmiotami współpracującymi przy organizacji akcji
marketingowych lub prowadzeniu i obsłudze Programu w tym przy prowadzeniu sklepów KANZ W CELU rozliczania
należnych im wynagrodzeń; podmiotom prowadzącym działalność pocztową i kurierską.
21. Uczestnikowi Programu przysługuje prawo dostępu do jego danych osobowych, żądania sprostowania (poprawienia) i
uzupełnienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych osobowych. Przysługuje także w dowolnym
momencie prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych bez wpływu na przetwarzanie którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Wypełnia Sprzedawca:
Numer Karty: …………………………..……..
Salon KANZ, miejscowość: ………………………………………………….
Deklarację odebrałem/am w dniu …….…………

Czytelny podpis pracownika sklepu KANZ:
………………………………………………

