ACORD DE PARTICIPARE ÎN CLUBUL PASIONAȚILOR SELGROS
„Ia-ți card de pasionat și ai beneficii de colecționat!“
Pentru a răsplăti loialitatea dumneavoastră în calitate de client, vă oferim posibilitatea de a fi membru al Clubului Pasionaților Selgros și de a avea, astfel,
acces la o serie de beneficii specifice de care vă puteți bucura ca și membru în club.
Datorită caracterului special al calității de client-membru al Clubului Pasionaților, veți beneficia de avantajele unui sistem de recompensare a loialității dumneavoastră în materie de cumpărare.
Ca membru în Clubul Pasionaților, pentru a vă putea oferi toate informațiile referitoare la beneficiile pe care le aveți în această calitate și la modul în care vă
puteți valorifica aceste beneficii, Selgros trebuie să comunice cu dumneavoastră prin intermediul adresei de e-mail, precum și prin intermediul numărului de telefon mobil, ocazie cu care veți putea fi informat și cu privire la ofertele speciale și facilitățile de care puteți beneficia în cadrul magazinelor noastre.
În acest sens, pentru a deveni membru în club, pe lângă datele necesare emiterii unei legitimații de acces, este necesar să ne furnizați date de contact valabile
privind adresa dumneavoastră de e-mail și un număr de telefon mobil și să fiți de acord să vă transmitem comunicări comerciale, prin aceste două modalităţi de contact.
Astfel, ca principal beneficiu în calitate de membru al Clubului Pasionaților, veți primi un voucher de cumpărături în valoare de 25 lei (TVA inclusă)
la atingerea valorii de 2.500 lei (TVA inclusă), prin realizarea de cumpărături în valoare totală de cel puțin 2.500 lei (TVA inclusă). La calculul cumulativ al valorii
cumpărăturilor, vor fi exceptate produsele care, la data cumpărării se găseau în revistele de reclamă Selgros, sau alte promotii, și produsele din tutun.
Veți primi voucher-ul și informații legate de valorificarea acestuia, pe adresa de e-mail furnizată la momentul solicitării emiterii legitimației de client-membru
al Clubului Pasionaților, cu condiția ca adresa să vă aparțină în continuare și să fie valabilă. Voucher-ul primit este valabil în toate magazinele Selgros din România și
poate fi utilizat în decursul unui an de la data primirii e-mail-ului de notificare a obținerii acestuia. Calculul vânzărilor efectuate se face zilnic, luându-se în considerare
cifra de afaceri cu TVA, realizată în toată rețeaua de magazine Selgros din țară. Valoarea voucher-ului se regăsește sub formă de disponibil, în contul dumneavoastră de
client, începând cu a doua zi după data primirii notificării obținerii voucher-ului, prin e-mail. Valoarea voucher-ului va putea fi folosită pentru achitarea facturilor viitoare. Disponibilul nu poate fi transferat sau cumulat cu alte vouchere eliberate pentru alte legitimații și nu poate fi transformat în bani. Diferența valorică rămasă după
folosirea voucher-ului, pentru plata unei facturi, va fi suportată de către dumneavoastră. În continuare, în urma cumpărăturilor efectuate, de fiecare dată când valoarea
cumpărăturilor atinge limita de 2.500 lei (TVA inclusă), se va genera automat un nou voucher în valoare de 25 lei (TVA inclusă). Pentru a putea valorifica voucher-ul, în
momentul în care doriți, trebuie să specificați operatorului de la casa de marcat acest lucru. Selgros are dreptul să modifice unilateral condițiile Clubului Pasionaților, are
dreptul să acorde alte beneficii membrilor Clubului Pasionaților și, de asemenea, are dreptul să restricționeze total sau parțial, temporar sau definitiv aceste beneficii.
În cadrul prelucrării datelor cu caracter personal, doar dacă este cazul și numai în condițiile legii, datele pot fi dezvăluite anumitor categorii de destinatari, precum: instituții publice, instanțe de judecată, parteneri contractuali sau colaboratori ai Selgros.
Selgros nu va dezvălui terților datele furnizate de dumneavoastră în vederea transmiterii de oferte, mesaje publicitare sau reclame ce nu aparțin Selgros.
În sensul Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera
circulație a acestor date, în calitate de persoană vizată, vă informăm că beneficiați de următoarele drepturi privind prelucrarea datelor cu caracter personal: dreptul de
acces, dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul de a fi notificat cu privire la
rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal sau restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a vă opune, în condițiile legii, prelucrării
datelor cu caracter personal care vă privesc, dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce
efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar, într-o măsură semnificativă. Totodată, aveți dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau justiției, în condițiile legii, precum și dreptul de a vă retrage oricând consimțământul dat pentru prelucrare,
atunci când prelucrarea se întemeiază pe acesta, fără ca retragerea consimțământului să afecteze prelucrarea realizată în baza acestuia, înainte de retragerea lui.
Datele dumneavoastră cu caracter personal (adresa de e-mail și numărul de telefon mobil), furnizate în scopurile descrise mai sus, vor fi prelucrate și păstrate
pe perioada deținerii calității de client-membru în Clubul Pasionaților Selgros, iar ulterior încetării calității de client, pentru o perioadă de 30 zile necesară efectuării
modificărilor în sistem, în mod corespunzător.
În eventualitatea refuzului dumneavoastră de a ne furniza informațiile solicitate mai sus privind adresa de e-mail și numărul de telefon mobil și acordul
dumneavoastră pentru prelucrarea acestora conform detalierii de mai sus, precum și în situația în care datele furnizate nu sunt valabile, Selgros nu va putea să vă emită
legitimația de client-membru în Clubul Pasionaților. Prin urmare, nu veți putea să profitați de beneficiile acordate membrilor clubului.
De asemenea, în situația în care veți solicita încetarea utilizării adresei de e-mail, respectiv a numărului de telefon mobil oferite cu ocazia solicitării dumneavoastră de emitere a legitimației de client-membru în Clubul Pasionaților, vă veți afla în imposibilitatea desfășurării raporturilor comerciale dintre dumneavoastră și Selgros,
bazate pe acest tip de legitimație. Consecutiv, legitimația de client-membru în Clubul Pasionaților va deveni inactivă, începând cu prima zi lucrătoare după data anulării.
Odată cu acest fapt, eventualele beneficii primite și deținute în calitate de client-membru în Clubul Pasionaților și nevalorificate până la momentul anulării, vor fi pierdute.
Achiziționarea în continuare de mărfuri din magazinele Selgros se va putea face în baza unei legitimații de acces.
Pentru mai multe detalii în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul Selgros, vă rugăm să citiți integral Politica de prelucrare și de confidențialitate a datelor cu caracter personal, disponibilă atât pe www.selgros.ro, în secţiunea „Aspecte legale“, cât și la Biroul Info Clienți, din incinta magazinelor noastre.
De asemenea, pentru solicitări sau informații suplimentare și specifice cu privire la modalitatea în care Selgros prelucrează date cu caracter personal, precum
și pentru a vă putea exercita drepturile privind protecția datelor, puteți contacta Responsabilul cu protecția datelor al Selgros, prin următoarele modalități de contact: (a)
prin e-mail, la adresa: dpo@selgros.ro; (b) prin poștă, la adresa: loc. Brașov, str. Calea București, nr. 231, cod poștal 500299, jud. Brașov.
Pentru conformitatea cu prevederile legale europene și naționale în materia protecției datelor cu caracter personal ale persoanelor fizice, Selgros, în calitate
de operator de date, se asigură de implementarea de măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru realizarea activităților de prelucrare într-un mod responsabil,
confidențial, sigur și transparent.
Prin semnarea prezentului document sunteți de acord cu conținutul acestuia și vă exprimați consimțământul pentru prelucrarea, de către Selgros, a datelor
dumneavoastră cu caracter personal, menționate mai sus, în scopul și în condițiile precizate în cuprinsul acestui Acord, cu privire la care declarați că ați fost informat, în
conformitate cu Regulamentul UE nr. 679/2016.
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