LUKOIL Romlnla S.R.L.

Cu actuallzlrUe la 25.05.2018
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DATE GENERALE
Programul de fldelizare a clien�lor LUKOIL Reminia S.R.L eate organizat de LUKOIL Romlnia
S.R.L., societate organizati fi funcţionAnd în conformitate cu legile romAne, cu sediul ln Bucure9ti,
Str. Slriului, nr. 20, Corp A, Sector 1, Tnreglatrati la Oficiul Registrului Comerţului Bucure9ti sub nr.
J40/4469/1998, avAnd Cod de Identificare Fiscali RO 10547022 fi capital social 399.450.140 lei
(.Organizatoru I•).
Pentru a fi înscris în Programul de fidelizare fi a beneficia de avantajele acestuia este necesar ca
Participantul sl respecte termenii fi condiţiile prezentului regulament de participare
(.Regulamentul•).
Orice Participant la Program poate consulta Regulamentul ln mod gratuit, tn oricare din ataţllle de
distrlbu�a carburanţi operate de Organizator în mod direct aau indirect (da1a Tn administrare) fi pa
website-ul www.club-lukoil.re. Organizatorul Tfi rezervi dreptul de a modifica sau schimba
unilateral prezentul Regulament, urmlnd ca astfel de modif!ctrl al int� ln vigoare numai dupl
anunţul prealabil de prezentare a acestor modlficlri Tn mod public pe webefte-ul www.club-lukoll.ro.
Regulamentul are scopul de a oferi persoanelor interesate ,1 Participanţilor toate informaţHle
necesare privind Programul de fidellzare, inclusiv cele referitoare la prelucrarea datelor cu caracter
personal efectuate în derularea Programului de fidelizare, cu respectarea prevederilor
Re;ulamentutur privind protecţie persoanelor fizice Tn ceea ce prfve,te prelucrarea datelor cu
caracter personal ,1 privind libera circulaţie a acestor date �.Regul1mantu[ General privind
Protecţia Datelor").
Prezentul Regulament a fost revizuit la data 25.05.2018.
DEFIHIJH
.Programul• aau .Programul de tld•ll�are• Tnseamnl programul de fidellzars a clienţllor
desflfurat de cltre Organizator Tn conformitate cu prezentul Regulament, fn ba2".& ciruia
Participar.ţii au drapt�l al prlmeascl beneficiile 91 racilltlţile menilomrie Tn prezentul Regulament.
.Partlclpaniul" înseamnl orice persoani fizici majori, cetlţen romln sau cetAţean strtin din
spa�ul UE sau non-UE care deţine un Card de loialitate pe care l-a activat ln mod complet prin
înregistrarea pe website-ul www.club-lukoil.ro aparţinlnd Organizatorului, conform prezentului
Regulament.
.Fomiularul de tnregletrare pe webelte" înseamnl documentu[ virtual, disponibil pe website-ul
www.clu�lukol!.ro aparţinlnd Organizatorului, care trebuie completat da cllentul persoanl fizici
majori (cetiţen romAn asu cetiţean striin din apa�ul UE sau non-UE) Tn conformitate cu prezentul
Regulament, pentru înscrierea ln Programul de fidelizare, în scopul crelrli unui cont de utilizator ,1
finalizarea actlvlrii Cardului de loialitate. Astfel, înscrierea ln cadrul Programului de fldelizare se
face la finalizarea completArii Formularului do înregistrare pe website fi validarea croirii contului
da utilizator ci Particlpsntulul.
.Punctul" Tnseamni unitatea convenţionali calculati ln conformitate cu prezentul Regulament, în
schimbul cirula Participantul poate achlzi�ona exclusiv carburant din SOC, ln conformitate cu
prevederile prezentului Regulament.

2.5

vPunctele Bonu•" Tnaeamnl Punctele suplimentare care se calculeazl fl se acordl Participantului
de cltre Organizator în funcţie de numlrul Punctelor obţinute de Participant Tn unna tranzactlilor
(achiziţia de produse fi/sau servicii din SOC) efectuate Tn decursul lunii calendaristice precedente.

2.6

.SDC" înseamnl staţia de distribuţie carburanţi care participi la Program, operati direct sau
Indirect (datl Tn administrare) de cltre Organizator.

2.7

„Cardul de loialitate" Tnaeamnl diapozitivul pa suport magnetic emis de cltre Organizator care
pennite identificarea Participantului, efectuarea calculului fi aviden'9i Punctelor primite fVsau
folosite de cltre acesta.

2.8

.Luna calendarlatlcl" tnsemnl luna care începe pe data de TntAi a oriclrei luni fi se afa,.,eate Tn
ultima zi calendaristici a luni! respective.

3.

APLICABILITATE

3.1

Programul este aplicabil ,, operaţional Tn toate SOC da pe teritoriul Romlnlei.

4.

DURATA PROGRAMULUI

4.1

Programul este lansat la data de 10.06.2013.

4.2

Organlzatorul poate decide oricAnd, în mod unilateral, încetarea, suspendarea sau modificarea
Programului. Decizia cu privire la încetarea, suspendarea sau modificarea Programului va fi afişata
de Organizator cu o periosdl rezonabil! înainte de data Tncetlrii/suapendlriVmodiflclrii
Programului pe site-ul www.club-lukoil.ro, precum şi Tn SOC, astfel TncAt va fi aaiguratl luarea la
cunoftinţl a publicului interesat în acest sens.

S.
5.1

CONDIŢIILE GENERALE OE PARTICIPARE LA PROGRAM
Pentru e se înregistra Tn Programul de fidellzare, orice persoana fizici care fndepline,te condl�ile
prevlzute de prezentu! Regulament trebuie al parcurgi următorii pafl Tn ordinea aratatl mai Jos:
5.1.1 al intre Tn posesia unui Card de loialltate. Cardul de loialitate se poate obţine Tn orice SOC.
La tnmlnarea Cardului de loialitate in SOC, activarea acestuia nu este finalizată, peintru
flnalizarea actlvlrii fiind necesari înregistrarea de website prin parcurgerea paailor de la pct.
5.1.2.
5.1.2 al se TnreQistreze pe webslt&-ul www.club-lukoil.ro aparţinlnd Organtzatorulul în maxim 30
(treizecQ de zile de la înregistrarea primei tranzacţii pe Cardul de loialitate respectiv, prin
completarea integ�IA s Formularului cie tnreglatrare pe website;
CAmpurile obllgatorfl ale Fonnularului sunt urmltoarele: numlru1 (seria) Cardului de loialitate;
numlr de telefon, numele fi prenumele Participantului.
Supllmentar, Participantul poate furniza adresa sa de e-mail, precum fi acordul sau dezacordul
privind transmiterea de comunicări comerciale.
Organizatorul este exonerat de orice rtspundere Tn caz de completare inexactl sau incompleti a
datelor de cltre Participant. Prin finalizarea completlril Formularului de înregistrare pe website,
Participantu! confirmi ca datele personale completate Tn acesta sunt corecta ,1 complete.
Oe asemenea, sate obligatorie acceptarea termenilor ,1 cond�lllor Regulamentului, precum ,1 ale
Politicii de aecuritate a datelor cu caracter peilonal ,1 de confiden�a11tate a webaite-ulul www.club�
lukoll.ro publicate pe sit&-ul www.club-lukoll.ro.

5.2

Prin înregistrarea pe website confonn punctelor 5.1.1-5.1.2 de mal sus, este finalizatl activarea
Cardul de lolalitate fi este creat contul de utilizator al Participantului, deţinltorul Cardulul de
lolalitate obţinAnd astfel calitatea de Participant la Programul de fldelizare.

·,...
41:l \:;
. . \Î \

6 } Persoana fizici clrala I s-a înmAnat un Card de loialitate Tn SDC conform pct. 5.1.1 are la
-�
dispoziţie 30 {treizeci) de zile calendaristice pentru înregistrare pe website din momentul primei
�"�€';/ tranzacţii asociate Cardului de loialitate respectiv. La expirarea termenului precizat, Cardul de
�
loialitate este blocat automat, acesta nemalputAnd fi utilizat la achiziţia de produse ,vaau servicii
din SDC. Operatorul are opţiunea anuliril Cardului de loialitate respectiv.
5.4 O persoani fizici poate deţine un singur Card de loialitate emis în baza Programului. Altfel, unul
numir de telefon completat rn Formularul de inragfstrara pe website, TI poate corespunde numai un
singur Card de loialitate.
5.5 Este strict lnterzisl utilizarea altul Card de loialitate dec&t cel aparţlnlnd Participantului la operarea
unai tranzacţii efectuate de reapectlvul Participant.
5.8 Prin completarea Fonnularulul de înregistrare pe webalte, persoana fizici confirmi ci a luat la
cunoftinţl de modul ·rn care TI vor fi prelucrate datele cu caracter paraonar conform prezentulul
Regulament fi îfl exprimi Intenţia de a deveni Participant la Programul de fldelizare.
5. 7 Scopul fi temeiurile legale pentru prelucrarea datele cu caracter personal ale Participanţilor Tn
cadrul Programului de fidellzare sunt urmltoarale:
&.7.1 Facllltarea tnacrlerll fi partlclplrll Participanţilor I■ Programul da ffdellzare.
Altfel, prin Intermediul datelor cu caracter personal aollcltate ,1 prelucrate Organizatorul
asiguri funcţionarea Programului de fidelizare, identificarea individuali a tuturor
Participanţilor ,1 acordarea corespunzltoare a Punctelor.
Acest scop de p18lucrare este desflşurat 1n baza derullrii şi executlrll relaţie/ de tip
contractual afe1&ntl Programului de fidellza1& dintre participant şi Orr,anlzator, Tn lipsa
fumizflrii şi p1&lucrtrii datelor cu caracter pe180nal cu caracter obligatoriu, acesta neputdnd fi
desflşurat.
6.7.2 D•flfurarea &crtlvltlţllor de reclaml, marketing ,1 publlcltate ,1 pentru a Inform�
Participanţii cu prMre 111 promoţiile al reducerii• merite �• citre Organizator.
Acest scop de pralucrare este desfflşurat Tn baza consimţimfntulul Participanţilor la
Programul de fidslizare privind primirea comunicflrilor comerciale pe e-mail sau prin sms.
&.7.3 Pentru a Informi Parlclpariţll cu privire ia mcdlflclrlie l'egumo:r f! condlţlllor de
ClleeVlf urare II Programuiu! da fldlellure, modul fi condlţllie da o;,el'm11'8 & C11rdurrror da
lolalltate.
Acest scop de prelucrat'ff este desfflşurat Tn baze derulirll şi executlrii relaţiei de tip
contractual aferent, Programu/ul de fidelizsre dintre Participant şi Orr,anizator, 1n lipsa
fumizirii şi pre/ucrtrii datelor cu caracter pel80nal cu caracter obligatoriu, acesta neputand fi
desMşurst.
6.7.4 Pentru a efectua verlflclrlie, cercetlrll• fi anallzeJe necnare pentru menţinerea,
protejarea fi dezvoltarea produealor HI.L eervlclllor oferite de O!l'Qlanlzator.
Acest scop de prelucrare este desfişurat Tn vederea stingerii inte1&se!or legitime utmlrite de
Organizator Tn ceea ce priveşte mentinerea, protejarea si dezvoltarea produselor sau
serviciilor 1n contextul desfişurtrii sctivitiţii ssle specifice Tn SDC, precum şi Programului de
fidefiZIIIB.
5.7.6 Achitarea taxelor fi lm;,ozltelor apllcablle Organlzatorulul aferenta campanlllor
promoţionale dnfl,urate.
Acest scop de prelucrare este desfişurat 1n baza Tndeplinlrll obligaţiilor legale pe cere
Orr,anizatorul /e ara Tn ceea ce priveşte desMşurarea acilvitlţli sale specifice aferente
staţiilor de distribuţie carburant, precum fi din desfflşura1&t1 Programului de fidelizsre.
5.7.8 Arhivarea datelor cu caracter pereonal tn scopuri etatlatlce.
1 �:·;- -
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Acest scop de prelucrere este desflşuret Tn vederea atingerii intereselor legitime urmlrite de
Organizator tn ceea ce priveşte realizarea de analize statistice privind activitatea staţiilor de
distribuţie carburenţl, precum şi desflJşurerea Progremului de fidelizare.
6.7.7 Monitorizarea tranzacţiilor 91 • Punctelor acumulatet lnclualv a poalbllelor actlvltiţl
fraudulone ale Partlclpanţllor fn raport cu Organizatorul.

Acest scop de prelucrare este desfiJşurat Tn vedel8a atingerii intereselor legitime urmlrite de
Organizator Tn ceea ce priveşte protejarea Organizatorului şi Participanţilor tmpotriva unor
actlvitlţi frauduloase impliclnd Cardurilor de loialitate.
8,7.8 încheierea fi executarea contractelor da drept civil, lncluelv contractele de praetirl
eervlcll.

Acest scop de prelucrare este desflşurat Tn baza tndeplinirii obligaţii/or legale, precum şi
pentru Tnchelerea şi executarea contracte/or, prin raportaf8 la nevoile specifice activitlţii
Organizatorului şi dezvoltlril Progremului de fidelizare.
6.7.9 Daefifur■rea aervlclllor de comunlcai&I alectronlce.

Acest scop de prelucrare este desflşurat Tn vederea atingerii intereselor legitime urmlrite de
Organizator Tn ceea ce priveşte punerea la dispoziţie a stt.-ului ca pa,te a Programului de
fidelizare.
6.7.100Nflfur&rea campaniilor avlnd ca obiectiv principal fldellzarea cllanţ!lcr 91
mlaurare& gradului de mulţumire aa acntorat raportat la furnizarea produaalor 91
eeN[clllor de cltre Organizator.

Acest scop de pt8/ucrare este desflşurat Tn baza conslmţimlntulul Participanţilor (de
exmplu, atunci clnd se vizeazl activitlft7e specifice de markeiingj, precum şi Tn baza
lnterese:or legitime urmlrlte de Orr,anlzator 7n ceea ce priveşte derularea Programu/ul de
fidelizare şi a activitlţilor specifice tn st11ţi17e de distribuţie carburanţi.
5.8

Acolo unde este necesar consimţAmAntul ?articipantului fumizat pentru derularea scopurilor
specifice, Participantul va putea bifa tn mod distinct secţiunea dedlcatl Tn acest sens din cadrul
Fonnularulul de înregistrare pe website. în situaţia în care Participantul nu acordl conaimţAmAntul,
activitlţile specifica scopurilor respective nu vor fi deafiturate (de exemplu, nu vor mal fi
comunicate activltlţile promoţionale). Do asemenea, Participantul poate orlcAnd pe parcursul
partlclpiril la Program ai revină asupra deciziei sale fn acest sens, potrivit dispczlţlllor de mai jos.

5.9

Datele cu caracter personal sunt prelucrate fi stocate de cAtre Organizator doar pe durata
partlcipirll Participantului la Programul de fidelizere.

5.1 O DupA anularea unul Card de lolalltate, indiferent de motiv, datele cu caracter personal
ccrespunzAto-,M Participantului, prelucrate da cltre Organizator, sunt anonlmlzate Tn sistemul
Organizatorului de reguli oaatl cu anularea Cardului, înai aceasta operaţiune poate dura pAnA la
maximum 30 (treizeci) de zile de la primirea cererii Participantului, sau, în celelalte cazuri de
anulare, de la demararea procesului. Operaţiunea de anonimizare echivaleazi cu ftergerea datelor
întrucât nu se mal poate crea vrac leglturl cu persoana vlzati ale clrel date cu caracter personal
au fost anterior prelucrate.
5.11 Prelucrarea datelor cu caracter personal este efectuali de cAtre Organizator fi fmputemiciţii dl
prin diverse metode, lncluslv (dar nu numai) prin: colectarea, sistematizarea, pAatrarea,
specificarea (actualizarea, modificarea), folosirea datelor prin efectuarea contactelor directe cu
Participantul, utllizlnd mijloace de comunicatle ,, alte metode, repartizarea (inclusiv transmiterea
cdtr� terţi pentru efectuarea ds cAtre aceştia a contactelor directe prin mijloace de comunlcatie şi
alte metode), Tn mlsura Tn care Participantul a optat pentru ace11te tipuri de contacte.
5.12 Organizatorul transmite atun�I cAnd este necesar datele cu caracter personal cAtre urmltoarele
categorii de destinatari: afillaţi/entitiţi din grupul LUKOIL, autoritiţl publice de orice tip 91 autorltlţi
judecltorafti, furnizori de servicii fi bunuri, organizaţii de cercetare a pieţei, parteneri contractuali
al Organizatorului.

Organizatorul transmite datele cu caracter personal, exclusiv Tn scopul promovArii produselor 1i
serviciilor Organizatorulul, cAtre UE, SEE {de ex., Lituania fi Austria) fi urmAtoarale state din afara
SEE: Rusia. Cu toate acestea, Tntruclt aceasta Usta poate fi modificata la orice moment, pentru a
vedea lista acestor stata actuallzatl, vA rugAm sA accesaţi website-ul Organizatorulul ia secţiunea
dedicata Tn acest sens.
5.14 Participantu! poate accepta sau refuza primirea comunicArilor comerciale prin telefon (apel fVsau
@ms) f!/sau prin emall, speclflclnd acest lucru la înscrierea pe websit&, prin blfarea/nebll'area
secţiunii dedicate Tn Formularul de înscriere pe website. Participantul poate renunţa orlclnd la
primirea acestor comunlciri, prin debitarea secţiunii dedicate din Formular acceslnd contul sAu de
utilizator sau prin trimiterea elitre Organizator a unei cereri scrise la adresa Str. Siriului, nr. 20,
Corp A, Sector 1, Bucure,ti sau la adresa de email clublukoil@romania.lukoil.com. Pentru a
reveni/a se abona la optlunea de primire a comunicirilor comerclale, este suficient ca Participantul
sa rebifeze secţiunea dedicata din Formular Tn contul slu de utilizator.
Organizatorul va modifica Tn sistem opţiunea Participantului de renunţare la primirea comuniclrllor
comerciale Tn cel mal scurt timp posibil fi, Tn orice caz, nu mal tlrziu de 30 (treizeci) de zile de la
primirea cererii Tn format de hlrtie, respectiv Tn termen de 5 {cinci) zile, Tn cazul primirii cererii prin
e-mail.
5.15 în cazul Tn care Participantul nu este multumit de condiţiile Programului, acesta are dreptul si
renunţe, Tn orice moment, la participarea la Program, comunlclnd în scris acest fapt
Organizatorului. în acest caz, este obligatorie predarea Cardului de lolalltate cltre Organizator,
Organizatorul procedlnd la anularea Cardului fi a tuturor Punctelor acumulate pe acesta.
S.16 Prin participarea la Program, Participanţii au obligaţla sl respecte fi al se conformeze termenllor , i
condiţiilor prezentului Regulament. Organizatorul T1i rezervi dreptul sl exclL.:dl �in Program orice
Participant, daci acesta nu respectl prezent.ii Regulament, Cardul de loialitate al Participantului ,1
Punctele acumulate pe acesta fiind anulate de Organizator.

e.

M:OOALITATl!A DE ACORDARE A PUNCTELOR PE CARDUL IDE LOIALITATE

6.1 Pentru acumularea Punctelor este necesar ca, înainte de efectuarea plăţii pentru orice tranzacţie
(achiziţie orice produse sau servicii Tn SOC), Participantul sA prezinte Cardul de loialltate cltre
reprezentantul Organizatorului în SDC Tn vederea Tnragistrlrii tranzacţiei.
Pini la finsllzarea actfvirii Cardului de loilalltate conform pct. 5.2-5.3, acumularea Punctelor Tn urma
tranzacţiilor efectuata de persoana fizici deţinltoare este înregistrata pe Cardul de lolalitate
respectiv, urmlnd ca utilizarea lor, Tn conformitate cu pct. 7.1, al se posti face de Participant numai
dupi flnalizarea activirii Cardului prin înregistrare pe website.
6.2 Modalitatea standard de acordare a Punctelor prevede acumularea unui Punct pentru fiecere 20 lei
din valoarea finali (dupl aplicarea oricirui discount, daci este cazui) cu TVA Tnscnsa pe bonul
fiscal. La acordarea Punctelor se face rotunjirea Tn jos a valorii produselor/serviciilor achiziţionate,
mentionate pe bon, la un numir multiplu de 20.
8.3 Organizatorul poate modifica unilateral, pentru perioadele ulterioare, numlrul de Puncte acordate, Tn
urma unei comunicirl preaiabile, tn conformitate cu prevederile prezentului Regulament (conform
pct. 8.1.2).
8.4 Punctele se acordi numai Tn cazul &chitirii produselor şi/sau serviciilor cu numerar sau prin card
bancar.
8.5 ln primele 7 (şapte) zile ale lunii calendaristice în curs, Tn funcţie de cantitatea de Puncte acumulate
corespunmtor tranzacţllor din iuna calendaristlcl precedenta (conform pct. 8.2), P._rtlcipanlllor !i se
acordă Puncte Bonus. Modalitatea de acordare a Punctelor Bonus este prezentati mai jos:

.. \
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Punctele Bonus se acordi fi persoanelor fizice care folosesc la efectuarea tranzacţiilor Carduri de
loialitate a clror activare nu este Tncl finalizati în conformitate cu pct.5. 1.2- 5.1.3, pAnl la
finalizarea actlvlrll cu respectarea termenului precizat la pct. 5.3.

Punctele Bonus se acordl numai pentru numlrul de Puncte obţinute ln urma efectulril de
tranzacţii (achizijia de produse fi/sau servicii din SOC). La calculul Punctelor Bonus nu se va ţine
cont de Punctele ob�nute în urma unor acţiuni promoţionale şi/sau evenimente prin care
Organizatorul oferi anumite Puncte suplimentare, conform pct. 6.7 de mai jos fi nici de Punctele
Bonus obţinute anterior ca Puncta Bonus.

ln cadrul acţiunilor promoţionale şi evenlmentelor organizate, Organizatorul poate al acorde alte
Puncte suplimentare.
Tn cazul apariţiei unor neclaritlţi legate de înregistrarea corectl în contul da utilizator al
Participantului a Informaţiilor privind Punctele acumulate, Participantul va transmite cltre
Organizator, la adresa de e�mail clublukoil@romania.lukoll.com, o reclamaţie coraspunzltoare, cu
mentionarea numelui şi prenumelul Participantului şi a numlrului Carautui de l0la!i2te, anexând
fotocopiile bonului flscal şi bonului emis da terminal, pe care este men�onat numlrui de Puncte
acordata Participantului de cltre Organizator fi.care urmeazl al fie înregistrat în cont.

6.9

în cazul ranunţlrii la Program a Participantului, Punctele acumulate Tn contul acestuia se anuleazi.

7.

FOLOSIREA PUNCTELOR ACUMULATE PRIN UTILIZAREA CARDULUI DE LOIALITATE

6.10 în cazul unei defecţiuni tehnice ,vsau a unei erori, informatice sau a oriclrui tip de eroare Tn
acordarea de Puncte, inclusiv Puncte Bonus sau alta Puncta suplimentare, Organizatorul îşi
rezervi dreptul de a opera corecţiile necesare, firi nicio notificare prealablll a Partlcipantulul.
7.1

7.2
7.3
7.4

7.5

cs

C,

Punctele acumulate pot fi utilizata da cAtre Participant exclusiv în SOC 91 numai pentru achiziţia de
carburanţi.
La achiziţia de carburant în SOC, Participantu! poate opta pentru a realiza plata carburanţilor prin
intermediul Punctelor acumulate pe Cardul da loialitate.

Utilizarea Punctelor acumulate poate fi realizatl doar de Participant, dupl înregistrarea pe website
în conformitate cu pct. 5.1.2 ,1 finaiizarea actlvlrli Cardului de loialitate pe care eu fost acumulate
Punctele. Punctele vor fi disponibila pe Cardul de loialitate pentru utilizare în termen de 7 (fapte)
zile calendaristice din momentul acordlril Punctelor de cltre Organizator.

Valoarea pe care o poate achita Participantul cu Puncta depinde de numlrul Punctelor din contul
Participantului. Daci numirul Punctelor acumulate la momentul achiziţiei nu permite achitarea
Tntregil cantltiţi de carburanţi prin intermediul Punctelor, se vor utiliza Integral Punctele acumulate
pe Cardul de loialitate, urmAnd ca diferenţa de plati sa fle achitatl de Participant prin altl
modalitate (numerar sau card bancar); Participantul nu poate opta pentru plata atât prin Puncte cAt
şi prin altA modalitate daci numlrul Punctolor din cent Tl permite plata integrali prin intetmedlul
Punctelor acumulate.
Punctele pot fi utilizate dupl cum urmeaia: fiecare 10 Puncte pot fi utmzate pentru achitarea unul 1
leu din valoarea de achiziţie a carburantului, indiferent daci acesta este întreg sau nu.
Organizatorul poate modifica unilateral, pentru perioadele ulterioare, valoarea unul Punct, fn urma
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: nei comuniclrl prealabile, tn conformitate cu prevederile prezentului Regulament (conform pct.
,- 8.1.2).

o

�,N, A' .

7.7

Pentru achitarea carburantului prin Intermediul Punctelor acumulate pe Cardul de loialitate,
Participantul" va prezenta Tn prealabil Cardul de loialitate, exprimtndu-9/ dcrinta da a achita
contravaloarea carburantului cu �uncte.
Pentru utilizarea Punctelor acumulate pe Cardul de loialitate, Participantul trebuie si dispunl de
cei pujin 10 Puncte. în cazul utilizirii Punctelor acumulate, Participantului i se va elibera un bon
fiscal tn care se menţioneazl Punctele utilizate.
Valoarea achitati cu puncte la o tranzacţionare nu poate depifl suma de 600 lei (respectiv 6000
puncte).

7.8

Organizatorul nu eate obligat •I Identifice dellnltorul Cardului de folaHtate tn momentu!
calcullrll Punctelor fll■au tn momentul utlllzlrll Punctelor de cltre Partfclpar:it. Participantul
nte elngurul rl■punzltor pentru pbtrarea 1n condiţii de •lguranţl a Carcflulul elu de
lolalltate

7.9

Participantul poate afla numirul de Puncte disponibile accesând contul sau de utilizator pe
website-ul www.club-lukoil.ro, sollcitand Informaţia tn SDC prin prezentarea Cardului de lolalitate
sau apeltnd linia telefonici .Relaţii cu clienţii" menţionata pe site-ul www.club-lukoil.ro cu Indicarea
numărului Cardului de lolalitate.

7.1 O

ln anumite situaţii, cum ar fi în cazul defecţiunilor tehnice tn cadrul unei SDC, Organizatorul poate

8.

OBLIGAŢIILE PARTILOR

8.1

Obllgallll e Organlzatoruluf

refuza temporar efectuarea pllţllor prin intermediul Punctelor/Punctelor Bonus/Punctelor
Suplimentare acumulate pe Cardul de loialitate.

8.1. 1 SI acorde Participantului care respecta condiţiile participArii ra Program toate facilltaţile ti
beneficiile menţionate Tn prezentul Regulament, în toate SDC•urlle.
8.1.2 SI comunice Participantului modificirife prezentului Regulament, înainte de operarea
modlficlrilor, prin afişarea informaţlllor respective pe site-ul www.club-lukoil.ro.
8.1.3 Si afiteze tn contul Participantului de pe site-ul www.club-lukoil.ro informatme privind
numlrul de Puncte acumurate pentru fiecare tranzacţie ,1 totalul lor.
8.1.4 SI acoide Partlclpantului, la solicitarea acestuia, în schimbu! Punctelor acumulate,
cantitatea corespunzltoare de carburant, în condltllle prezentului Regulament.
8.1.5 SA ofere Participantului acces !e toate drepturile sale Tn leglturt cu datele cu caracter
personal prelucrate Tn acord cu Regulamentul General privind Protecţia Datelor, astfel cum
sunt prevazute Tn secţiunea dedicata drepturilor Participanţilor.
8.2

Obllg11tllle Partlclpar.tulul
8.2.1 Si foloseascl Cardul de loialitate numai pentru efectuarea operaţiilor de calculare a
Punctelor tn conformitate cu prezentul Regulament.
8.2.2 SI comunice Imediat Organizatorului deteriorarea/pierderea/furtul Cardului de loialitate.
8.2.3 Si pistreze Cardul de loialitate în sigurantl ti, în cazul deterioririi acestuia, ,i sa sollcite
Organizatorului înlocuirea cu un nou Card de loialitate, predându-i acestuia Cardul de
ioiaiitate deteriorat.
8.2.4 SI prezinte Cardul de loialitate la efectuarea tranzacţiilor în SDC, daci doreşte ai
beneficieze de Program.

9.

FOLOSIREA PAGINII DE INTERNET A ORGANIZATORULUI

9.1

Pe website-ul www.club-lukoil.ro e„te disponibili aplicaţia Program de Fidelizare a clien�lor
LUKOIL RomAnia S.R.L., care cuprinde toate Informaţiile despre Program, ţlnAnd <'.Ont de ultimele
adaptlri, modiflclri fi completlri. lnformaţille respective pot fi oferite de Organizator Participantului
ti prin alte mijloace de comunicare.

9.2

Prin accesarea contului slu de utilizator pe website-ul www.club-lukoll.ro Participantul poate al
consulte informaţiile privind valoarea tranzacţiilor efectuate prin intermediul Cardului de Loialitate ,1
numlrul de Puncte acumulate, al modifice datele existente tn contul slu (cu excepţia numlrulul de
telefon), sl schimbe parola de acces la contul alu etc.

9.3

Participantul poate consulta Tn contul alu de utilizator informaţfile cu privire la valoarea totala a
tranzacţiilor efectuata prin intermediul Cardului de loialitate fi a Punctelor acumulate pentru o
perloadl de cel mult 1 (un) an de la data efectuirii ultimei tranzacţii.

10.

ALTE CONDfTII

10.1 Tn cadrul Programului, Organizatorul are dreptul al efectueze campanii speciale pentru Participanţi.
Aceste campanii vor fi comunicate pa site-ul Organizatorului, dar, dupl caz, fi prin expediarea de
citre Organizator a mesajelor de informare prin e-mail sau prin SMS, daci Participantul fi-a dat
acordul tn Formularul de tnregiatrare pa website al primeescl materialele promoilonale prin e-mail
sau prin SMS.
10.2 Organizatorul nu rtspunde de nerespectarea da cltre Participant a prevederilor prezentului
Regulament.
10.3 Prin înregistrarea tn Program, Participantul confirmi ci a tnţeleles condijiile de participare la
Program descrise în prezentul Regulament.
11.

PIERDEREA/ FURTUU OETERIORAREAI ANULAREA CARDULUI OE LOIALiTATE

11.1 ln cazul plerderli/furtului/dateriorlril Cardului de loialitate, Participantul are obliga�a de a notifica
imediat Organizatorul pentru anularea Cardului de loialitate. în lipse notificlrii, Organizatorul nu
eate responsabil pentru prejudiciile suferite de Participant.
Notificarea se face pe baza aolicitlrii Particlpzntului prin completarea unei cereri puse la dispoziţie
pe website-ul www.lukoil.ro. Cererea sa va trimite pe adresa da e-msil
clublukoil@romania.lukol1.com, iar Organizatorul va anula Cardul pierdut/ furat/ deteriorat ,1 va
efectua transferul de Puncte existente pe Cardul pierdut/furat/deteriorat la momentul anu11rii pe
cardul nou, în maxim 2 (doul) zile lucrltoare de la primirea cererii de la Partlcipent, tn timpul
programului de lucru al Organizatorului. Organizatorul nu rlapunde faţl de Participant pentru
modul de folosire de cltre terţi a Cardulul de loialitate care a fost pierdut ,vaau furat pini la
momentul anullrii acestuia.
Tn vederea înlocuirii Cardului de lolalitata pierdut/furat/deteriorat fi a transferului Punctelor,
Participantul poate solicita un alt Card de lolaiitate tn orice SOC. Cardul de loialitate deteriorat va fi
predat de Participant în SOC odatl cu primirea celui înlocuitor.
Anularea Cardului de loialitate duce IA pierderea btmporarl a calitiţll de Partlcipont ia Program, iar
aceasta aa poate reobţine numai dupA ce acesta parcurge procedura de reTnregiStr&ie conform
pct 5.1.
11.2 Tn cazul tn care dore9te anularea Cardului de loialitate, Participantul trebuie sl notifice
Organizatoru! printr-o cerere pusl la dispoziţie de Organizator pe site www.lukoll.com, sl trlmitl
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rerea pe adresa de e-mail clublukoll@romanla.lukoil.com şi sl predea Cardul de loialitate cltre
Anularea Cardului de lofalitate fa cererea Participantului echivaleazl cu renunţarea
rganizator.
�
� acestuia la Program iar Punctele acumulate pe Card se anuleazl.
0
�•J� .3 Anularea Cardurilor de loialitate de cltre Organizator fa libera sa alegere poate avea foc tn
urmltoarele situa111:
11.3.1 Tn cazul în care sunt sesizate tentative de abuz, frauda etc. din partea Partlclpanţilor;
11.3.2 Tn cazul Tn care ca urmare a verificlrii bazei de date a Organizatorulul se seslzeazi faptul
ci unele Formulare de Tnregiitrare pe website prin Intermediul clrora a-au colectat datele
cu caracter personal au erori de completare. în aceastl situaţie Organizatorul nu-şi
asumi nicio responsabilitate faţi de Participanll, Cardurile de loialitate fiind nule.
11.3.3 ln cazul Tn care timp de 12 (douisprezece) luni calendaristice consecutive Cardul de
loialitate emis nu lnreglstraazi nicio tranzacţie.
11.3.4 în cazul ln care timp de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la prima tranzacţie cu
cardul, Clientul nu a completat Formularul de înregistrare pe web site,· prin urmare nu a
cipltat calitatea de Participant la Program.
Anularea Cardului de lolalitate duce la pierderea calitiţii de Participant la Program ,1 la anularea
Punctelor acumulate pe card.
13.4 Anularea Cardurilor de loialitate mai poate interveni ln orice alte cazuri expres specificate de
prezentul Regulament.
12.

PROTECŢIA DATEi..OR CU CARACTER PERSONAL

12.1 Organizatorul se obligi ai respecte prevederile Regulamentului General privind ProtecţiE Date!or
pe durata Programului şi ulterior. Astfel, Organizatorul se engajeazi ai pistreze confidenţialitatea
datelor cu caracter personal ale Participanţilor la Program şi si le utilizeze conform prezentului
Regulament şi legislaţiei Tn vigoare. Organizatorul poate transmite aceste date teflilor Tn condltii de
atricli confidenţialitate, fn scopul previzut tn prezentul Regulament. Organizatorul prelucreazA
datele cu caracter personal ale Participanţilor, la Program Tn conformitate cu dispoziţiile
Regulamentului General privind Protecţia Datelor, a procedurilor f I a celorlalte reglementiri legale
Tn vigoare, precum 1;1i regulamentelor ,i politicilor relevante implementate la nivel intern.
12.2 Fumizarea datelor solicitate de citre Participant este obligatorie pentru participarea la Program, tn
lipsa acestora derularea Programului neputand fi efectuatl.
12.3 Participanţii au, conform Regulamentului General privind Protecţia Datelor, urmitoareie drepturi:
dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul la rectificarea datelor, dreptul de ştergere,
dreptul ia restricţionare a preluclrl! datelor, dreptul de opoziţie la prelucrarea datelor, dreptul de s
nu fi suspus unei decizii indlvlduale şi dreptul de a se adresa justiţiei. Astfel, la cererea scriai a
Participanţilor, datatl şi semnati, expediati la adresa Str. Siriului, nr. 20, Corp A, Sector 1,
Bucure9ti, RomAnia sau la adresa de e-mail clublukoil@romanla.lukoll.com, Organizatorul se
obligi:
12.3.1 sl confirme solicitantului, Tn mod gratuit, daci prelucreazi sau nu date cu caracter
personal ale acestuia;
12.3.2 ai rectifice, actualizeze, şteargă etc., date a ciror prelucrare nu este conformi cu
dispoziţiile Regulamentului General privind Protecţia Datelor; şi/sau
12.3.3 sl înceteze prelucrarea datelor cu caracter pereor:flli a!e uul!cit:2rm.:iu:.
în cererea formulati, ?artlcipantui poate arăta dacă doreşte ca informaţiile ai li fle comunicate la o
anumita adresi, care poate fi şi poşta electronici, sau printr-un serviciu de coreapondentA care ai
asigure ci predarea I se va face numai personal. Organizatorul are obligaţia de a nlspunde Tn
maximum o luni unor astfel de solicitirl, oferind datele solicitate citre Participant.

•
�

12.4 Participanţii au, de aaamenea, dreptul de a•• opune pralucrllrll lumlzlnd un motiv relevant pan � \
persoana lor (Tn caz da opunere la prelucrarea Tn scop de marketing direct, nu este nevoia al
� ...
fumizat nici un motiv).
. • ·.- .-:"'°acu
v\\.
12.5 De asemenea, Participanţii beneflciazl de dreptul de a se adresa cu o plAngere Autoritlţil
Naţionala de Supraveghere a Prelucnlrll Datelor cu Caracter Personal. Data de contact: Autoritatea
Naţionali de Supraveghere a Prelucnlrii Datelor cu Caracter Personal. Adreal: EH1ul G-ral.
Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poJtal 010335, Bucureşti, RomAnla, te!. +40.318.059.211;
+40.318.059.212, Fax: +40.318.059.220, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro, website-ul:
www.dataprotectlon.ro.

13.

LEGEA APLICABILĂ. SOLUŢIONAREA DISPUTELOR

13.1 Prezentul Regulament este guvernat da şi va fi interpretat fn conformitate cu legislaţia romAnl.

13.2 Orice disputl, controversă sau pretenţie rezultatl din sau Tn legaturl cu semnarea, interpretarea,
Tndeplinlrea sau încetarea prezentulul Regulament, ce nu poate fi solutionatl pe cale amiabili, va fi
soluţionata de către instanp,la competenta din Bucuretti.
Redactată într-un exemplar original care nlmAne fn arhiva biroului notarial fi 4 (patru) duplicate, din care
unul va rlmAne Tn arhiva biroului notarial fi 3 (trei) exemplare au foat eliberate părţii.

ORGANIZATOR,
LUKOIL Romlnla S.R.L.
Prin reprezentam
S.S. JUMBEI VICTOR
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IA
2,,,.....,-• Naţlonall a Notarllor Publlcl
�etatea Profeslonall Notarlall Luca 11 Dumitrescu
lcenia da funcţionara nr. 139/3144/13.08.2017
Sedlul: Bucure,tl, Calea Dorobantllor nr. 184, sector 1
Tal./fax: 021.230.84.90, 021.230.84.94
INCHEI ERE DE AUTENTIFICARE NR. 194&
Anul 2018i luna OCTOMBRIE; ziua 17
Eu, Dumitrescu Luminii&, notar public, la cererea plrţii m-am deplasat la sediul LUKOIL
Romanla SRL din Bucureşti, Str. Siriului nr. 20, corp A, Sector 1, unde s-a prezentat:
,
, Identificat
JUMBEI VICTOR, cetAţean romAn, domlclllat tn
cu paşaport nr.
, eliberat la data da
de cltre autorltatile competente din
Remania, CN?
, Tn calitate de reprezentant al LUKOIL ROMANIA S.R.L., care,
dupl ce a citit actul, a declarat ci 1-a înţeles con�nutul, ci cele cuprinse Tn act raprezintl voinţa
sa, a consimţit la autentificarea prezentului înscris şi a semnat unicul exemplar.
ln temelul art. 12 llt.b ,, art. 83 alln. 2 din Legea notarilor publlcl fi a actlvltllll
notariale nr.38/1996, republlcati, cu modlflcirlle ulterlo&re, SE DECLARA AUTENTIC
PREZENTUL INSCRIS.
S-a încasat onorariul de 150 lei şi TVA 28,50 lei, conform OP/2018.
NOTAR PUBLIC,
e.11. DUMITRESCU LUMINIŢA

