TERMENI ȘI CONDIȚII – PROGRAM DE FIDELIZARE LACUL VERDE RESORT
• Posesorul cardului de fidelitate trebuie să anunțe de la început că deține un card Lacul Verde Resort și să
îl prezinte înainte de efectuarea plății, pentru a putea beneficia de reducere.
• Pe lângă obținerea de reduceri, cardul Lacul Verde Resort permite accesul la promoțiile Lacul Verde
Resort dedicate exclusiv posesorilor de card, precum și la orice alte oferte speciale și concursuri
organizate de Lacul Verde Resort în exclusivitate pentru membrii săi fideli.
• Sistemul de gestiune al plafoanelor și al reducerilor este centralizat informatic.
• Emiterea cardurilor este gratuită.
• Acest program de fidelizare se aplică pentru note de plată valabile pentru consumul individual şi în grup
de maxim 10 de persoane.
• Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu
caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, S.C. Fortastes Catering
S.R.L. are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele
personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră sau o
altă persoană.
• Scopul colectării datelor este eliberarea cardurilor de membru.
• Sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare pentru eliberarea cardurilor de membru.
Refuzul dvs. determină neeliberarea cardurilor de membru.
• Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator.
• Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a
nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei.
• Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi
ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi
semnată la adresa Loc. Zahanaua, Str.Principala, nr. 90C, Com. Târgșorul Vechi, Jud.Prahova (în atenția
conducerii).
• Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând
posibil.

