Regulamin Karty Rabatowej Skrzat
1. Regulamin określa zasady korzystania z Karty Rabatowej SKRZAT wydawanej przez sklep Skrzat z
siedzibą w Luboniu (62-030) przy ul. Żabikowskiej 45, NIP 777-111-87-08.
2. Kartę można otrzymać po spełnieniu określonych warunków zawartych w pkt. 3 oraz 4.
3. Kartę otrzyma osoba fizyczna, która:
a) dokona w sklepie "Skrzat" jednorazowego zakupu za minimum 100zł (sto zł 00/100) oraz zachowa
paragon. Karta będzie aktywna w ciągu 3 dni roboczych.
b) przy w/w zakupie wypełni formularz zgłoszeniowy podając następujące dane:
- imię i nazwisko
- adresu e-mail
- miasto zamieszkania i kod pocztowy
- numer telefonu komórkowego
c) wyrazi zgodę na gromadzenie i przetwarzanie w celach marketingowych w/w danych przez sklep
Skrzat zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
27.04.2016 r. 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) (zwanego RODO)
4. Karta uprawnia jej posiadacza do uzyskaniu rabatu 5% przy zakupie za kwotę minimum 40zł
(czterdzieści zł 00/100) na cały asortyment dostępny w sklepie Skrzat. Rabatu z Karty nie można łączyć
z innymi akcjami promocyjnymi i kuponami rabatowymi.
5. Aby uzyskać rabat należy wręczyć Kartę sprzedawcy przed dokonaniem płatności za zakupy.
Podstawą udzielenia rabatu jest umieszczony na odwrocie karty kod kreskowy, dlatego w wypadku
zgubienia lub uszkodzenia Karty w stopniu uniemożliwiającym zeskanowanie znajdującego się na niej
kodu kreskowego należy zgłosić się do sklepu Skrzat w celu wydania nowej karty . Istnieje możliwość
uzyskania nowej Karty w miejsce uszkodzonej, jeżeli osoba ubiegająca się o nową Kartę:
a) poda kompletne i prawdziwe dane umożliwiające jej identyfikację
6. Warunkiem uzyskania rabatu jest okazanie karty. W przypadku nie okazania karty przy kasie rabaty
nie będą naliczane.
7. W przypadku zagubienia lub zniszczenia karty wydanie duplikatu karty jest odpłatne (5 zł).
8. Aby otrzymać duplikat karty należy zgłosić się do sklepu i wypełnić formularz aktualizacji danych.
Nowa karta będzie aktywna w ciągu 3 dni roboczych.
9. Karta wydawana jest na czas nieokreślony.
10. Każda osoba może posiadać tylko jedną aktywną Kartę Klienta.
11. Sklep Skrzat zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu i
poinformowania o tym uczestników poprzez udostępnienie zmienionej wersji regulaminu.
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