Karta klienta
Imię..........................................................................................................
Nazwisko..................................................................................................
Numer telefonu komórkowego:...............................................................
E-mail........................................................................................................
Informacje dodatkowe:
Data urodzenia (dzień, miesiącu- celu promocji ).................................
Dzielnica....................................................................................................
Miasto...........................................
Skąd się Pan /Pani o nas dowiedział /a:
 Polecenia ………………………………………………….
 Informatora Naursynowie.pl
 Top Fryzjer.pl
 Facebook
 Spot Reklamowy
 Inne..................................................................................................
Regulamin korzystania z Programu Lojalnościowego Art Hair Studio Fryzur .
1. Każde wydane 10 zł w Art Hair Studio to + 1 punkt w programie lojalnościowym.
2. Każdy pozytywny komentarz zaakceptowany przez Nasz zespół na FB to + 3 punkty.
3. Za skuteczne polecenie nowego klienta + 5 punktów
4. Punkty naliczane są w momencie sfinalizowania usługi w Naszym salonie. Po jednorazowym wypełnieniu ankiety , w
którym klient podaje swoje dane personalne wraz z numerem kontaktowym oraz adresem e-mail. W celu założenia
klientowi profilu w naszym programie lojalnościowym – podanie prawdziwych i zgodnych ze stanem faktycznym danych
ułatwi w późniejszym czasie identyfikacje klienta dla prawidłowego funkcjonowania programu lojalnościowego.
5. Podczas wypełniania ankiety klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez firmę Art Hair Studio jego danych osobowych dla
celów programu lojalnościowego Art Hair Studio oraz promocji usług poprzez e-mail oraz sms .
6. Każdy klient ma prawo, do usunięcia swoich danych osobowych z systemu lojalnościowego ,co jest równoznaczne z
całkowitym usunięciem uzbieranych przez Niego punktów.
7. Bezpłatne usługi w ramach punktów przyznawanych w Programie Lojalnościowym realizować można w każdy dzień
roboczy tj od poniedziałku – piątku ,z wyłączeniem okresu przedświątecznego i świątecznego (16-31.12 oraz 16-31.03. )
8. Bezpłatna usługa realizowana w ramach Programu Lojalnościowego , musi zostać zgłoszona i umówiona minimum 1 dzień
przed wykonaniem usługi.
9. Każda osoba może realizować tylko punkty przypisane na jej koncie, przy zaznaczeniu iż punkty mogą być naliczane na
wskazane konto klienta przez członków rodziny ( np. punkty za strzyżenie męskie , może być naliczone na konto np . żony
jeżeli wyrażają taką prośbę).
10. Art Hair Studio Fryzur zastrzega sobie możliwość zmiany punktacji i dostępnych w ramach Programu Lojalnościowego
usług, z pierwszym dniem nowego roku kalendarzowego.
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............…

W podziękowaniu za zaufanie Naszym stałym klientom , informujemy że punktacja z wykonane usługi została
zsumowana od 1.09.2012 – obecną ilość punktów można sprawdzić po wypełnieniu i podpisaniu ankiety , w naszym
salonie oraz na stronie internetowej www.arthairstudio.versum.com po zalogowaniu się ( ważne żeby przy
zalogowaniu podać identyczny adres e mail co w ankiecie , ponieważ podanie innego uniemożliwi programowi
odnalezienie państwa w naszym systemie.
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu informacji o promocjach w Art Hair Studio , zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Jednocześnie oświadczam, że posiadam
informacje o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr
101 poz. 926 ze zm.”

Data i Czytelny podpis klienta

