Regulamin Programu „Przyjaciel Term Uniejów”
1. Organizatorem Programu „Przyjaciel Term Uniejów”, zwanego dalej Programem jest
PGK „Termy Uniejów” Sp z o.o. w Uniejowie.
2. Program skierowany jest do Gości Kompleksu Termalno-Basenowego w Uniejowie.
3. Warunkiem uczestnictwa w Programie jest prawidłowe wypełnienie ankiety dostępnej
w Kompleksie Termalno-Basenowym w Uniejowie.
4. Udział w Programie i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne, lecz
niezbędne dla wzięcia udziału w Programie.
5. Administratorem danych osobowych Uczestnika zawartych w ankiecie jest
PGK „Termy Uniejów” Sp. z o.o. w Uniejowie.
6. Dane uczestników Programu będą przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r.nr 101, poz.926 z późn. zm.) przez
Organizatora promocji do celów związanych z przeprowadzeniem promocji i celów
marketingowych Organizatora.
7. Uczestnik może przystąpić do Programu w dowolnym momencie jego trwania.
8. Uczestnikiem Programu mogą być osoby, które ukończyły 15 lat.
9. Dokumentem potwierdzającym uczestnictwo w Programie jest Karta Klubowa
„Przyjaciel Term Uniejów”, zwana dalej Kartą.
10. Karta ma formę plastikowej karty z kodem kreskowym.
11. Karta dostarczana jest drogą pocztową w terminie 21dni od wypełnienia ankiety.
12. Karta daje prawo uczestnikowi Programu do korzystania z promocji, rabatów lub
zniżek ogłaszanych przez PGK „Termy Uniejów” Sp. z o.o. w Uniejowie.
13. Kartą okazywać może się jedynie osoba, której imię i nazwisko wskazane jest na
karcie.
14. Do Karty nie są przypisane na stałe żaden promocje, zniżki czy rabaty.
15. Informacja o promocjach, zniżkach lub rabatach będzie każdorazowo publikowana na
stronie www.termyuniejow.pl oraz w regulaminach poszczególnych promocji.
16. Warunkiem skorzystania z rabatów, zniżek oraz promocji w ramach Programu jest
okazanie się dokumentem tożsamości oraz Kartą.
17. Zagubienie karty należy zgłosić na adres mailowy: ewa.boniecka@termyuniejow.pl
18. W przypadku zgubienia Karty, można wystawić duplikat Karty; opłata za wystawienie
duplikatu Karty wynosi 15 zł.
19. Posiadacz karty- uczestnik programu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych
osobowych w celach marketingowych organizatorowi Programu oraz jego partnerom.
20. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Programu, postanowień jego Regulaminu
i interpretacji rozstrzyga Organizator.
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