REGULAMIN KART STAŁEGO KLIENTA VR PROJECT S.C.

1.

Regulamin niniejszy określa zasady przyznawania i korzystania z KART STAŁEGO KLIENTA wystawionych przez VR project s.c.

2.

KARTA STAŁEGO KLIENTA jest kartą imienną – na karcie widnieje imię i nazwisko właściciela.

3.

KARTA STAŁEGO KLIENTA przeznaczona jest wyłącznie dla klientów indywidualnych. Klient, korzystając z karty, może otrzymać
wyłącznie paragon lub fakturę imienną.

4.

Posiadaczem KARTY STAŁEGO KLIENTA może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 13 rok życia.

5.

VR project s.c. dopuszcza możliwość wyrobienia KART STAŁEGO KLIENTA przez opiekunów dla dzieci poniżej 13 roku życia, pod
warunkiem, że będą z nich korzystać w obecności opiekuna podczas kolejnych wizyt w salonie VR project.

6.

Wszelkie uprawnienia wynikające z posiadania KARTY STAŁEGO KLEINTA nie mogą zostać przeniesione przez jej posiadacza na
osoby trzecie.

7.

KARTA STAŁEGO KLIENTA może zostać wykorzystana WYŁĄCZNIE przez jej właściciela, a zniżka wynikająca z posiadania KARTY
dotyczy WYŁĄCZNIE stanowiska lub stanowisk VR, na których właściciel KARTY osobiście korzystał z usług VR project.

8.

KARTA STAŁEGO KLIENTA upoważnia do zniżki za usługi VR project z rabatem w wysokości:
10% przy łącznej wartości wystawionych paragonów przekraczającej 100 zł
20% przy łącznej wartości wystawionych paragonów przekraczającej 300 zł
30% przy łącznej wartości wystawionych paragonów przekraczającej 600 zł
40% przy łącznej wartości wystawionych paragonów przekraczającej 1000 zł

9.

Każda zniżka premiowana jest kolejną pieczątką na KARCIE.

10. VR project s.c. dopuszcza możliwość naliczenia zniżek na KARCIE STAŁEGO KLIENTA na podstawie okazanych paragonów
poświadczających wcześniejsze wizyty klienta w salonie VR project. Honorowane są paragony nie starsze niż 6 miesięcy i zachowane
w stanie umożliwiającym odczytanie zapisanych na nich informacji. Po naliczeniu zniżek wykorzystane paragony są zabierane przez
pracownika VR project.
11.

Rabaty z dwóch lub więcej KART STAŁEGO KLIENTA nie sumują się.

12. Rabaty wynikające z KART STAŁEGO KLIENTA nie łączą się z innymi zniżkami i promocjami.
13. KARTA STAŁEGO KLIENTA nie upoważnia do zniżki przy zakupie voucherów prezentowych VR project.
14. VR project s.c. zastrzega sobie prawo do wyłączenia rabatów wynikających z KART STAŁEGO KLIENTA dla niektórych usług.
15. Warunkiem uzyskania rabatu na usługę jest okazanie KARTY STAŁEGO KLIENTA obsłudze salonu przed dokonaniem płatności.
16. KARTA STAŁEGO KLIENTA obowiązuje tylko w przypadku realizacji usług w salonie VR project w lokalu 1000F przy pasażu
podziemnym stacji metra linii M1 „Świętokrzyska” w Warszawie.
17. Aby uzyskać KARTĘ STAŁEGO KLIENTA należy wypełnić formularz dostępny w salonie VR project i na stronie internetowej
[formularz]
18. Złożenie wypełnionego i podpisanego formularza stanowi jednocześnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby
uczestnictwa w programie KART STAŁEGO KLIENTA.
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19. Wszystkie dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) i
RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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 nr 119 z 04.05.2016.
20. VR project s.c. zobowiązuje się nie przekazywać danych osobowych właściciela KARTY innym podmiotom.
21. W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Twoich danych osobowych możesz się z nami skontaktować, pisząc na:
kontakt@vrproject.com.pl oraz pisemnie na adres VR project s.c., pasaż podziemny stacji Metra M1 „Świętokrzyska”, lok. 1000F, 00108 Warszawa
22. Twoje dane osobowe przetwarzane są na zasadzie dobrowolności i będą przetwarzane tylko tak długo, jak długo są niezbędne do
realizowania ww. celów lub do momentu, gdy wyrazisz skuteczny sprzeciw wobec ich przetwarzania.
23. Przysługuje Ci prawo żądania dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również
prawo do przenoszenia danych osobowych. Przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych na
podstawie uzasadnionego interesu z przyczyn uzasadnionych szczególną sytuacją.
24. Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznasz, że
przetwarzanie danych osobowych przez VR project s.c. narusza przepisy RODO.
25. KARTY STAŁEGO KLIENTA spółki VR project są bezterminowe.
26. Jeżeli klient zgubi lub przypadkowo zniszczy KARTĘ STAŁEGO KLIENTA, może wyrobić duplikat KARTY w salonie VR project.
27. VR project s.c. zastrzega sobie prawo do odmowy wyrobienia nowej KARTY w sytuacjach uzasadnionych, np. braku druków, nie
stosowania się klienta do regulaminów dostępnych na stronie www, itp.
28. VR project s.c. nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku utraty KARTY STAŁEGO KLIENTA, w tym za użycie tej
KARTY przez osoby nieuprawnione.
29. Niniejszy REGULAMIN uznany będzie za zaakceptowany w momencie każdorazowego użycia KARTY.
30. KARTA STAŁEGO KLIENTA pozostaje własnością VR project s. c.
31. Klient ma prawo do likwidacji należącej do niego KARTY STAŁEGO KLIENTA i tym samym usunięcia wszystkich danych osobowych,
które powierzył spółce VR project. Może to zrobić TYLKO w salonie VR project, zwracając kartę, którą otrzymał i okazując dowód
tożsamości.
32. VR project s.c. zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w REGULAMINIE KART STAŁEGO KLIENTA.
33. VR project s.c. zastrzega sobie prawo do zakończenia programu KART STAŁEGO KLIENTA w każdym momencie po upływie 30 dni
od dnia ogłoszenia takiej informacji na stronie internetowej www.vrproject.com.pl.
34. REGULAMIN KART STAŁEGO KLIENTA jest opublikowany na stronie internetowej http://vrproject.com.pl/regulamin/
35. Powyższy REGULAMIN obowiązuje od 25.05.2018 i dotyczy wszystkich wystawionych przez spółkę VR project KART STAŁEGO
KLIENTA.
36. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym REGULAMINIE stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 2014.121. t.j. z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014.827).
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