Număr Card Fidelitate
(se completează de personalul Inspire Cinema)

Formular emitere Card de Fidelitate Inspire Cinema
Toate câmpurile sunt obligatorii pentru emiterea cardului de fidelitate.

Nume ____________________________________ Prenume ____________________________________
Data nașterii ____ / ____ / ________ (zi, lună, an) Sex F

□ M□

Strada ___________________________ Localitate _______________________ Județ ______________
E-mail _______________________________________________________ Telefon _________________
Sunt de acord să îmi fie transmise informații cu privire la produsele/serviciile/promoțiile Inspire Cinema și/sau ale terților.

Da

□ Nu □

Semnătura ___________________

Termeni și conditii - Program de Fidelitate Inspire Cinema
Distracție inspirată cu Cardul de Fidelitate Inspire Cinema!
Pentru că vrem să vă răsplătim fidelitatea acum puteți beneficia gratuit de Cardul de Fidelitate Inspire Cinema. Efectuând cumpărături
în incinta cinematografului Inspire Cinema, puteți acumula puncte pe care le puteți transforma ulterior în produse de la barurile
cinematografului.
Ce reprezintă cardul de fidelitate:

Cardul este nominal, netransmisibil și poate fi folosit în rețeaua Inspire Cinema doar de posesorul autorizat. Pentru a
confirma identitatea persoanei care prezintă cardul, casierii INSPIRE CINEMA pot cere legitimarea celui care utilizează
cardul;

Cardul de fidelitate nu reprezintă un mijloc de plată; punctele acumulate nu pot fi preschimbate în bani;

Fiecare card are o serie și un număr de identificare unic. În eventualitatea în care este pierdut, furat sau deteriorat,
utilizatorul de drept al cardului poate cere suspendarea sau înlocuirea lui;

La fiecare achiziție de bilete și/sau produse de la bar se oferă puncte de fidelitate. Singura condiție este să predați cardul
înainte de orice tranzacție pentru acumularea punctelor în contul de client;

Contul poate fi accesat conectându-vă online pe site-ul www.inspirecinema.ro sau prin aplicația de mobil Inspire Cinema,
disponibilă gratuit pentru android și iOS;

Prin accesarea contului de client puteți vedea oricând situația curentă a punctelor de fidelitate;

Punctele nu se acordă retroactiv, ci se acumulează începând cu prima tranzactie când este folosit cardul, după data de
lansare oficială a programului de fidelitate;

Punctele nou obținute pot fi folosite la următoarea tranzacție; Punctele au o valabilitate de 2 ani de la momentul obținerii
lor;

Inspire Cinema își rezervă dreptul de a înceta sau suspenda în orice moment programul de fidelitate. Eventuala dată de
încetare/suspendare a programului va fi comunicată online pe site-ul www.inspirecinema.ro și prin afișare la casele de
bilete. Punctele nefolosite la momentul încetării programului vor fi anulate.
Cum puteți obține cardul de fidelitate:

Pentru a intra in posesia cardului, trebuie să completați formularul online pe site-ul www.inspirecinema.ro, disponibil după
logarea în contul de client, să-l listați și să îl predați zilnic între 10:00 – 22:00, la una dintre casele de bilete ale
cinematografului Inspire Cinema. Formularul este disponibil și la casele de bilete;

Pentru eliberarea cardului trebuie să aveți un cont de client deja existent sau să îl creați înainte de depunerea formularului
pentru a putea verifica disponibilitatea punctelor de pe card;

Cardul de fidelitate se emite doar pe baza unui act de identitate la persoane cu vârsta mai mare de 14 ani.
Cum vă puteți bucura de beneficiile cardul de fidelitate:

Toate cumpărăturile efectuate online sau la casele de bilete se transformă în puncte, astfel:
la fiecare 1 leu cheltuit pe produsele de la barurile din incinta cinematografului se acordă 1 punct de fidelitate;
la fiecare 2 lei cheltuiți pe bilete se acordă 1 punct de fidelitate;
pentru acordarea punctului suma trebuie să fie întreagă.

Exemplu: la 20 lei cheltuiți pe bilete se vor acorda 10 puncte; la 10,5 lei cheltuiți pe produse de la baruri se vor acorda 10 puncte.

Punctele se acordă pentru maxim 4 bilete pe zi și nelimitat pentru produsele de la bar;

Punctele nu se acordă pentru biletele ale caror preturi sunt supuse unor oferte si promoții;

Punctele acumulate pe card vor putea fi folosite pe perioda de valabilitate de 2 ani de la momentul obținerii lor pentru
achiziționarea doar a produselor de la bar și se vor deduce din totalul de plată;

Înainte de efectuarea plății trebuie menționat faptul că doriți să plătiți cu Cardul de Fidelitate;

Valoarea unui punct pentru achiziția produselor de la barurile cinematografului este: 1 punct = 0,1 lei;

Cu punctele disponibile pe card trebuie să se poată achita integral produsul achiziționat de la bar. În cazul unei tranzacții
cu mai multe produse de la bar sistemul va grupa automat produsele pentru un consum maxim din punctele de fidelitate
acumulate.

Soldul punctelor poate fi interogat din contul de client: online pe site-ul www.inspirecinema.ro, prin intermediul aplicației
de mobil gratuite pentru android și iOS sau direct de la casele de bilete din incinta cinematografului.
Avantajele cardului de fidelitate
Cardul de Fidelitate vă aduce oferte promoționale destinate exclusiv posesorilor acestui card. După ce ați intrat în posesia cardului
de fidelitate vom putea să vă răsplătim fiecare cumpărătură inspirată pe care ați făcut-o și punctele acumulate reprezintă o parte din
viitoarele dvs. cumpărături gratuite.
Mențiuni

Emitentul poate refuza primirea unui card în cazul în care acesta a devenit ilizibil. Cardurile deteriorate pot fi predate la
casele de bilete zilnic între 10:00 și 22:00 și poate fi schimbat. Pentru schimbarea unui card se percepe o taxă de 20 lei;

În cazul furtului sau a pierderii cardului se poate face o cerere pentru anularea cardului conținând datele complete de
identificare ale clientului, în baza căreia se va emite un card nou și se va reporta punctajul obținut pe cardul vechi care
figurează în baza de date. Pentru emiterea unui card nou în cazul furtului sau a pierderii cardului se achită o taxă de 20 lei;

Emitentul nu își asumă nicio responsabilitate în cazul în care există diferențe de puncte acumulate ca urmare a pierderii,
furtului sau deteriorării cardului;

Operatorul poate cere un document de identitate pentru a verifica dacă persoana care prezintă cardul este posesorul
autorizat;

Emitentul își rezervă dreptul de a sista în orice moment programul de fidelitate sau anularea unui card;

În momentul completării formularului de emitere a cardului de fidelitate, clientul este de acord cu termenii și condițiile
enunțate pe site-ul www.inspirecinema.ro cu privire la folosirea cardului;

Cardul de Fidelitate este proprietatea S.C. Pro Solutions S.R.L.;

S.C. Pro Solutions S.R.L. este autorizat cu privire la protecția datelor cu caracter personal cu numărul 19612. Conform
cerințelor Legii 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera
circulație a acestor date, modificată și completată S.C. Pro Solutions S.R.L, în calitate de operator, are obligația de a
administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre
dumneavoastră.

Nu sunteți obligat să furnizați datele, acestea fiind necesare pentru înregistrarea și identificarea ca posesor al cardului de
fidelitate Inspire Cinema. Refuzul dumneavoastră de a ne furniza datele solicitate prin câmpurile obligatorii pentru validarea
formularului determină imposibilitatea de eliberare a cardului de fidelitate Inspire Cinema.
Sunt de acord, prin completarea formularului de emitere a cardului de fidelitate Inspire Cinema, cu prelucrarea datelor personale
în scopul înregistrării și identificării ca posesor al cardului de fidelitate Inspire Cinema.
Sunt de acord ca informațiile completate în formular să fie folosite de S.C. Pro Solutions S.R.L. pentru implementarea programului de
fidelitate Card Inspire Cinema, pentru înscrierea datelor cu caracter personal în baza de date a companiei S.C. Pro Solutions S.R.L.
pentru prelucrarea acestor date în scopul acordării de beneficii. Am luat la cunoștință regulamentul de folosire al cardului și sunt de
acord cu acesta.
Clauza de confidențialitate

Datele completate în acest formular sunt confidențiale și nu vor fi divulgate unei terțe părți.

Participantul are drept de acces, de intervenție și de opoziție asupra datelor personale, aceste drepturi putând fi exercitate
în conformitate cu dispozițiile art. 13, 14, 15 din Legea 677/2001. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu
o cerere scrisă, dată și semnată, în atenția S.C. Pro Solutions S.R.L.

Dacă datele dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informați cât mai curand posibil pe adresa
office@inspirecinema.ro.

Data___________________

Semnătura___________________

