PROGRAMUL DE FIDELIZARE “MEMBRU CLUB CROAZIERE”

REGULAMENT SI CONDITII GENERALE
1. ORGANIZATOR:
S.C. Flumen Viaggi International S.R.L., cu sediul in Str. Crinilor Nr. 2, Bl. 2, Sc. A, Bistrita,
Romania, RO 16044674, J06/16/2004. Operator notificat la ANSPDCP cu numărul de
înregistrare 11467 / 05.2009. In continuare se va face referinta la Organizator drept Club
Croaziere.
2. INSCRIERE IN PROGRAM:
2.1. In programul de Fidelitate Club Croaziere se poate inscrie orice persoana peste 18 ani.
Persoanele sub 18 ani nu pot participa la program, insa punctajul colectat de acestia se
cumuleaza si va deveni activ in momentul in care implinesc varsta de 18 ani.
2.2. Cardul de Fidelitate Club Croaziere se emite gratuit oricarei persoane fizice care
achizitioneaza pachete de croaziera de pe site-urile Club Croaziere sau de la agentia noastra
din Bucuresti, in conditiile in care accepta si respecta conditiile prezentului regulament. Cardul
este nominal şi netransmisibil, reprezentantii organizatorului avand dreptul de a verifica
valabilitatea acestuia. Cardul de Fidelitate se acorda clientului după momentul completarii şi
semnarii Formularului de Inscriere. Formularul de Inscriere poate fi completat si in format
electronic via formularulului nostru de inscriere in Programul de Fidelizare pe care il puteti

accesa prin site-ul web Club Croaziere. Toate informatiile solicitate in formular sunt obligatorii.
Fara completarea tuturor datelor in mod corect nu se va putea face înregistrarea in baza de
date.
3. CONDITII DE PARTICIPARE:
3.1. Cardul de fidelitate da dreptul titularului, la prezentarea acestuia, de a acumula puncte in
momentul efectuarii unei rezervari de croaziera, pe site-urile detinute de Club Croaziere (ex.
www.clubcroaziere.ro, www.croazierecosta.ro, www.croaziere-princess.ro etc.), pe email la una
dintre adresele Club Croaziere (ex. info@clubcroaziere.ro, rezervari@clubcroaziere.ro etc.),
telefonic la unul dintre numerele 0214100072, 0311070706 ori 0744772141 sau la Club
Croaziere Concept Store din Calea Mosilor - Intrarea General Ipatescu, Nr. 3, Bucuresti.
3.2. Cum se acumuleaza punctele? Punctele acumulate pot fi transferate fiecarei persoane
din aceeasi rezervare in proportia costului aferent locului in cabina a fiecarui calator (ex. doi
adulti achita cate € 699 fiecare pentru locul lor in cabina si al treilea achita € 499 - cei doi adulti
acumuleaza cate 699 puncte fiecare iar cel de-al treilea 499 de puncte) sau pot fi acumulate
de o singura persoana, care trebuie neaparat sa fie titularul/a de contract si cel/cea care a
efectuat in totalitate plata pentru pachetul de croaziera. Punctele vor fi alocate in mod automat
dupa algoritmul costului locului in cabina fiecarui calator in parte. Tariful de baza nu include
niciodata taxe de port, alte taxe guvernamentale ori ale liniei de croaziera sau zboruri charter
oferite de catre linia de croaziera, el se refera strict la costul unui loc in cabina. Daca locul in
cabina al unei persoane a fost gratuit (i.e pentru acesta s-au achitat doar taxe de port), atunci
pentru acel loc nu se pot acumula puncte de fidelizare. Daca dupa momentul achizitiei, titularul
contractului decide sa anuleze unul sau toate locurile dintr-o rezervare, acesta nu mai poate
acumula puncte pentru locurile anulate, chiar daca in conformitate cu politica liniei de
croaziera, s-au perceput taxe de anulare pentru croaziera la care acesta a renuntat. Punctele
nu se pot acumula decat pentru croaziere efectuate si nu pentru anulari.
3.3. Cui apartin punctele acumulate? De regula punctele pentru fiecare loc in cabina vor fi
impartite pasagerilor care ocupa acel loc. Daca insa titularul contractului decide sa acumuleze
toate punctele pe contul sau, atunci acesta trebuie sa faca o cerere in scris la adresa
membru@clubcroaziere.ro pentru a solicita acest lucru in termen de 14 zile de la efectuarea
achizitiei.

3.3. Cum este structurat programul de fidelizare? Programul de fidelizare este structurat pe
mai multe nivele la care fiecare posesor de card poate accede in mod automat pe masura ce
cumuleaza numarul minim de puncte aferent acelui nivel. Fiecare nivel ofera posesorului de
card mai multe privilegii care sunt enumerate la punctul 4. Pentru a atinge primul nivel al
programului de fidelizare, Membru Club Croaziere Bronze, posesorul cardului va trebui sa
intruneasca un numar minim de 1.500 de puncte. Cardul de Membru Club Croaziere Bronze primul nivel al programului - i se va emite clientului in momentul primei achizitii, insa privilegiile
oferite acestui nivel nu vor fi activate decat in momentul in care posesorul cardului intruneste
conditiile de apartenenta la acest nivel si anume cumuleaza numarul minim de 1.500 de
puncte. Punctele nu pot fi acumulate decat pentru achizitii de pachete de croaziera facute
exclusiv prin Club Croaziere. Pachetele de croaziera achizitionate prin agentiile partenere Club
Croaziere nu pot fi utilizate pentru a acmula puncte in programul de fidelizare Club Croaziere.
3.4. Care sunt nivelele programului de fidelizare? Fiecare nivel de Membru in cadrul
programului de fidelizare Club Croaziere poate fi atins daca se intruneste numarul minim de
puncte aferent acelui nivel. Astfel, exista patru categorii simple de membru: Membru Bronze,
Membru Silver, Membru Gold si Membru Platinum precum si patru categorii VIP de Membru:
Membru VIP Bronze, Membru VIP Silver, Membru VIP Gold, Membru VIP Platinum. Punctele
se socotesc astfel: tariful de baza al fiecarui loc in cabina se cuantifica in exact acelasi numar
de puncte. De exemplu, daca tariful de baza de persoana pentru croaziera rezervata este de
€799, atunci persoana care a achizitionat cabina va acumula un total de 799 de puncte. Pentru
a accede la primul nivel de membru, Bronze, orice client Club Croaziere trebuie sa acumuleze
un numar minim de 1.500 puncte. Pentru a atinge urmatorul nivel, Silver, orice client trebuie sa
acumuleze un numar minim de 3.501 puncte. Pentru nivelul Gold este necesar un numar
minim de 7.501 puncte iar pentru Platinum un numar minim de 15.000. Pentru nivelele de
Membru VIP punctajul minim necesar se imparte astfel: nivelul VIP Bronze trebuie sa
intruneasca un numar minim de 30.001 puncte, VIP Silver un numar minim de 55.001 puncte,
VIP Gold un numar minim de 80.001 puncte iar VIP Platinum un numar minim de 120.000
puncte.
3.5. Cum pot fi folosite punctele acumulate? Punctele acumulate sunt folosite de regula
pentru a avansa in cadrul programului de fidelizare cu scopul de a atinge cel mai inalt nivel si
de a beneficia de privilegiile oferite de acesta. Punctele acumulate pentru fiecare pachet de
croaziera cumparat pot fi folosite insa si drept reducere pentru achizitia unor viitoare croaziere
sau pot fi oferite unor alte persoane sub forma de voucher cadou. Pentru oferirea de reduceri
in cuantumul punctelor acumulate sau emiterea de vouchere cadou, fiecare 100 de puncte

valoreaza 4,5 RON. Daca un membru doreste sa foloseasca un anumit numar de puncte
pentru a beneficia de o reducere aditionala pentru un anumit pachet de croaziera sau pentru a
face cadou un voucher de reducere, atunci echivalentul de puncte aferent reducerii va fi scazut
din contul sau iar nivelul de membru ii va fi socotit din nou in functie de punctajul ramas dupa
operarea reducerii.
3.6. Cum se socotesc reducerile oferite membrilor? Fiecarui nivel de membru din
programul de fidelizare Club Croaziere ii revin anumite privilegii care i se acorda in functie de
nivelul atins in cadrul programului de fidelizare Club Croaziere. Astfel, Membrilor Bronze si
Silver li se acorda o reducere de 3%, Membrilor Gold si Platinum li se acorda o reducere de
4%, Membrilor VIP Bronze si VIP Silver o reducere de 6% si Membrilor VIP Gold si VIP
Platinum o reducere de 7% din tariful de baza al croazierei (tariful de baza nu include taxe de
port sau orice fel de taxe. In cazul copiilor cazati in aceeasi cabina cu parintii pentru care locul
in cabina nu reprezinta decat taxele de port, nu se acorda niciun fel de reducere si nu se pot
acumula puncte. Daca membrul a achizitionat o oferta tip “fly&cruise” cu zborul pana la portul
de imbarcare oferit de catre linia de croaziera in regim charter, reducerea se va socoti tot din
tariful de baza al croazierei, tarif care exclude zborul).

4. BENEFICII & PRIVILEGII ALE MEMBRILOR CLUB CROAZIERE
MEMBRII BRONZE (1.500 - 3.500 puncte)
- Reducere de 3% din tariful de baza al croazierei 1
- 30 de carti de vizita personalizate2 cu insemnele “Membru Club Croaziere Bronze”
- Acces la forumul exclusiv dedicat Membrilor Club Croaziere
- Invitatie la evenimente exclusiv organizate pentru Membrii Club Croaziere 3
MEMBRII SILVER (3.501 - 7.500 puncte)
- Reducere de 3% din tariful de baza al croazierei
- Cadou 4 cu prilejul zilei dumneavoastra de nastere
- 50 de carti de vizita personalizate cu insemnele “Membru Club Croaziere Silver”
- Acces la forumul exclusiv dedicat Membrilor Club Croaziere
- Invitatie la evenimente exclusiv organizate pentru Membrii Club Croaziere

1

Reducerea procentuala se calculeaza din tariful de baza al croazierei, care nu include taxe de port, taxe
guvernamentale sau alte taxe ale liniei de croaziera. Daca ati rezervat o oferta “fly&cruise” cu zbor inclus,
reducerea se calculeaza doar din tariful de croaziera.
2

Cartile de vizita contin insemnele nivelului dumneavoastra de membru precum si logo-ul Club Croaziere,
informatiile dumneavoastra personale (nume, titlu, functie, adresa, numar de telefon, email etc.). Informatiile pe
care le doriti incluse pe cartile de vizita sunt personalizabile si veti putea alege dumneavoastra ce doriti sa fie
inclus in fiecare din cele 4 randuri pe care vi le punem la dispozitie.
3

Evenimentele se vor desfasura in locatii din Bucuresti si vor fi anuntate din timp si s-ar putea, in functie de
locatia in care se organizeaza, sa aiba un numar limitat de participanti. In acest caz se va aplica in momentul
inscrierii principiul primul sosit primul servit.
4

Cadoul poate contine obiecte cu insemnele Club Croaziere, produse de patiserie, cosuri cu produse, produse
cosmetice, vouchere cadou etc.

MEMBRII GOLD (7.501 - 15.000 puncte)
- Reducere de 4% din tariful de baza al croazierei
- Obiecte de corespondenta personalizate: 30 de coli tip A4 si 30 de plicuri 16 x 11.5 cm cu
distinctia “Membru Club Croaziere Gold”
- Cadou cu prilejul zilei dumneavoastra de nastere
- Acces la forumul exclusiv dedicat Membrilor Club Croaziere
- 70 de carti de vizita personalizate cu insemnele “Membru Club Croaziere Gold”
- Invitatie la evenimente exclusiv organizate pentru Membrii Club Croaziere
MEMBRII PLATINUM (15.001 - 30.000 puncte)
- Reducere de 4% din tariful de baza al croazierei
- Obiecte de corespondenta personalizate: 50 de coli tip A4 si 50 de plicuri 16 x 11.5 cm cu
distinctia “Membru Club Croaziere Platinum”
- Mapa de calatorie 5 cu toate documentele pentru serviciile comandate livrata prin curier
- Sugestii personalizate de vizitare pentru cate un port din fiecare itinerariu de croaziera6
- Cadou cu prilejul zilei dumneavoastra de nastere
- 90 de carti de vizita personalizate cu insemnele “Membru Club Croaziere Platinum”
- Galerie Foto7 pe site-ul Club Croaziere sectiunea Membrii Club Croaziere
- Acces la forumul exclusiv dedicat Membrilor Club Croaziere
- Invitatie la evenimente exclusiv organizate pentru Membrii Club Croaziere

5

Mapa cu documentele dumneavoastra de calatorie include: biletul de croaziera, sumarul excursiilor optionale
disponibile la bord, temperaturi medii pentru porturile vizitate, fisa tehnica si planul navei si daca ati rezervat si
alte servicii vouchere de hotel, bilete de avion, vouchere pentru transferuri, polite de asigurare turistica etc.
6

Veti primi de la expertii nostri in destinatii cate un dosar detaliat cu activitatile pe care le puteti face atat in mod
organizat cat si pe cont propriu intr-un port de croaziera ales de dumneavoastra pe itinerariu. Beneficiati de acest
serviciu pentru un numar maxim de doua croaziere pe an.
7

Galeria Foto va contine un numar maxim de 35 de fotografii selectate si furnizate personalului Club Croaziere de
catre dumneavoastra. Veti primi un link de genul: www.clubcroaziere.ro/galerii-membrii/andrei.georgescu.html pe
care il puteti trimite prietenilor dumneavoastra.

BENEFICII & PRIVILEGII ALE MEMBRILOR VIP CLUB CROAZIERE:
MEMBRII VIP BRONZE (30.001 - 55.000 puncte)
- Reducere de 6% din tariful de baza al croazierei
- Obiecte de corespondenta personalizate: 80 de coli tip A4 si 80 de plicuri 16 x 11.5 cm cu
distinctia “Membru Club Croaziere VIP Bronze”
- Pin cu logo-ul Membru Club Croaziere VIP Bronze
- Mapa de calatorie cu toate documentele pentru serviciile comandate livrata prin curier
- Sugestii personalizate de vizitare pentru cate un port din fiecare itinerariu si pentru doua
porturi la o croaziera pe an
- Cadou cu prilejul zilei dumneavoastra de nastere
- 110 de carti de vizita personalizate cu insemnele “Membru Club Croaziere VIP Bronze” si 30
in fiecare an
- 3 Galerii Foto pe site-ul Club Croaziere sectiunea Membrii Club Croaziere
- Acces la forumul exclusiv dedicat Membrilor Club Croaziere
- Acces la forumul exclusiv dedicat Membrilor VIP Club Croaziere 8
- Invitatie la evenimente exclusiv organizate pentru Membrii Club Croaziere
- Invitatie la evenimente exclusiv organizate pentru Membrii VIP9
MEMBRII VIP SILVER (55.001 - 80.000 puncte)
- Reducere de 6% din tariful de baza al croazierei
- Obiecte de corespondenta personalizate: 100 de coli tip A4 si 100 de plicuri 16 x 11.5 cm cu
distinctia “Membru Club Croaziere VIP Silver”
- Pin cu logo-ul Membru Club Croaziere VIP Silver
- Mapa de calatorie cu toate documentele pentru serviciile comandate livrata prin curier
8

Continutul acestui forum este accesibil doar Membrilor VIP Club Croaziere. Pentru a putea vizualiza postarile si
pentru a posta si dumneavoastra, in momentul in care deveniti Membru VIP va vom deschide un cont personal si
va vom transmite datele dumneavoastra de login.
9

Evenimentele exclusiv dedicate Membrilor VIP se vor desfasura fie la Club Croaziere Concept Store sau in
locatii premium din Bucuresti. In cazul in care locatia ne limiteaza la un numar mai redus de participanti, in
momentul inscrierii vom aplica principiul primul sosit primul servit.

- Etichete de bagaje 10 cu informatiile dumneavoastra si insemnele “Membru VIP Silver”
- Sugestii personalizate de vizitare pentru cate doua porturi din fiecare itinerariu si pentru patru
porturi la o croaziera pe an
- Cadou cu prilejul zilei dumneavoastra de nastere
- 130 de carti de vizita personalizate cu insemnele “Membru Club Croaziere VIP Silver” si 40 in
fiecare an
- 5 Galerii Foto pe site-ul Club Croaziere sectiunea Membrii Club Croaziere
- Acces la forumul exclusiv dedicat Membrilor Club Croaziere
- Acces la forumul exclusiv dedicat Membrilor VIP Club Croaziere
- Invitatie la evenimente exclusiv organizate pentru Membrii VIP
MEMBRII VIP GOLD (80.001 - 120.000 puncte)
- Reducere de 7% din tariful de baza al croazierei
- Obiecte de corespondenta personalizate: 120 de coli tip A4 si 120 de plicuri 16 x 11.5 cm cu
distinctia “Membru Club Croaziere VIP Gold”
- Pin cu logo-ul Membru Club Croaziere VIP Gold
- Mapa de calatorie cu toate documentele pentru serviciile comandate livrata prin curier
- Etichete de bagaje cu informatiile si initialele dumneavoastra precum si insemnele “Membru
VIP Gold”
- Sugestii personalizate de vizitare pentru cate patru porturi din fiecare itinerariu si pentru
intreg itinerariul11 la o croaziera pe an
- Cadou cu prilejul zilei dumneavoastra de nastere
- Cadou de “Bun Venit Acasa”12
- 160 de carti de vizita personalizate cu insemnele “Membru Club Croaziere VIP Gold” si 60 in
fiecare an
- 5 Galerii Foto pe site-ul Club Croaziere sectiunea Membrii Club Croaziere
10

Etichetele de bagaje sunt marcate cu logo-ul corespunzator nivelului dumneavoastra de membru si includ
urmatoarele informatii: numele, adresa si numarul dumneavoastra de telefon, numele navei de croaziera, data
plecarii si portul precum si numarul cabinei (daca acesta este cunoscut).
11
12

Acest serviciu este disponibil pentru orice croaziera cu o durata maxima de 10 zile.

Dupa intoarcerea din croaziera veti fi intampinati de un mic cadou din partea Club Croaziere. Acest serviciu
este disponibil pentru un numar maxim de doua croaziere in fiecare an.

- Adresa de Email personala de genul “andrei.georgescu@croazierevip.ro”
- Acces la forumul exclusiv dedicat Membrilor Club Croaziere
- Acces la forumul exclusiv dedicat Membrilor VIP Club Croaziere
- Invitatie la evenimente exclusiv organizate pentru Membrii VIP
MEMBRII VIP PLATINUM (de la 121.000 puncte)
- Reducere de 7% din tariful de baza al croazierei
- Obiecte de corespondenta personalizate: 170 de coli tip A4 si 170 de plicuri 16 x 11.5 cm, 40
de plicuri tip A4 cu distinctia “Membru Club Croaziere VIP Platinum”
- Pin cu logo-ul Membru Club Croaziere VIP Platinum
- Mapa de calatorie cu toate documentele pentru serviciile comandate livrata prin curier
- Etichete de bagaje cu informatiile dumneavoastra precum si “Membru VIP Platinum”
- Sugestii personalizate de vizitare pentru cate cinci porturi din fiecare itinerariu si pentru intreg
itinerariul la o croaziera pe an
- O sesiune individuala de planificare a itinerariului13 de croaziera impreuna cu expertul nostru
in destinatii, Andrada de la portalul turistic Andrada’s World
- Cadou deluxe cu prilejul zilei dumneavoastra de nastere
- Cadou deluxe de “Bun Venit Acasa”
- 300 de carti de vizita personalizate cu insemnele “Membru Club Croaziere VIP Platinum” si
150 in fiecare an
- 10 Galerii Foto pe site-ul Club Croaziere sectiunea Membrii Club Croaziere
- Logo-ul dumneavoastra personal compus din insemnele nivelului VIP Platinum si
monogramele dumneavoastra 14
- Adresa de Email personala de genul “andrei.georgescu@croazierevip.ro”

13

Sesiunea individuala va avea o durata de aprox. 1 ora si va fi stabilita de comun acord intre dumneavoastra si
Andrada. Sesiunea va fi acompaniata de o gustare si ceai, cafea sau bauturi racoritoare.
14

Logo-ul va fi in format .png de mare rezolutie si il veti putea salva pe calculatorul dumneavoastra si folosi in
semnatura dumneavoastra de email de exemplu sau pentru a personaliza orice alte documente. Logo-ul
dumneavoastra personalizat va aparea si pe fiecare pagina a site-ului web pe care vi-l punem la dispozitie.

- Site personal Web cu domeniu propriu gen “www.andrei.georgescu.ro” cu 10 pagini15
- Hosting gratuit timp de 1 an16
- Acces la forumul exclusiv dedicat Membrilor Club Croaziere
- Acces la forumul exclusiv dedicat Membrilor VIP Club Croaziere
- Invitatie la evenimente exclusiv organizate pentru Membrii VIP
- Reducere suplimentara de 3% pentru urmatoarea croaziera la fiecare “aniversare de 5 ani in
Clubul VIP Platinum” 17

15

Site-ul va avea adresa pe care o alegeti dumneavoastra atat timp cat acest domeniu este disponibil. Daca
domeniul nu este disponibil, atunci va vom ruga sa alegeti un alt nume. Domeniul va fi activ atat timp cat exista un
abonament curent de hosting. Club Croaziere va ofera acest serviciu gratuit timp de 1 an. Daca dupa incheierea
perioadei de hosting gratuit, nu veti dori sa reinnoiti contractul, vom muta fara vreun cost site-ul dumneavoastra
pe domeniul Club Croaziere - www.croazierevip.ro si noua adresa va arata astfel:
“andrei.georgescu.croazierevip.ro”. Site-ul dumneavoastra va avea un numar maxim de 10 pagini si veti putea
alege intre urmatoarele pagini: Home, Despre Mine, Galerii Foto, Contact, Croazierele Mele etc. Pentru design-ul
site-ului Club Croaziere va va oferi la alegere un numar de 5 teme pentru care puteti customiza anumite
proprietati precum culori sau logo-uri. Fiecare pagina va include si logo-ul “Membru VIP Gold”. Odata la doi ani va
vom oferi posibilitatea de a schimba aspectul site-ului in mod gratuit.
16

Dupa ce va expira abonamentul dumneavoastra gratuit de hosting, il veti putea prelungi pe orice perioada doriti
dumneavoastra achitand taxa de hosting care va va fi comunicata de catre Club Croaziere. Taxa de hosting are
un tarif de aprox. $ 30 / an (Club Croaziere isi rezerva dreptul de a modifica oricand acest tarif. Modificarea nu va
afecta tariful achitat pentru anul in curs ci se va aplica in cazul in care solicitati reinnoirea contractului de hosting).
17

Pentru fiecare 5 ani petrecuti in Clubul VIP Platinum veti primi o reducere suplimentara de 3% din tariful de
croaziera valabila pentru urmatoarea croaziera rezervata de la momentul in care ati implinit 5 ani de vechime in
Club. Astfel de exemplu la primii 5 ani de vechime veti beneficia cu acest bonus de o reducere totala de 10% din
tariful de baza al croazierei pentru urmatoarea croaziera rezervata, lucru valabil si pentru aniversarea de 10, 15
sau 20 de ani. Acest beneficiu este aplicabil doar daca in ultimele 24 de luni pana la atingerea cifrei aniversare ati
efectuat cel putin o croaziera achizitionata prin Club Croaziere.

5. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea
datelor cu caracter personal şi libera circulatie a acestor date, modificata si completata si ale
Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vietii private in
sectorul comunicatiilor electronice S.C. Flumen Viaggi Romania S.R.L. are obligatia de a
administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe
care ni le furnizati despre dumneavoastra, un membru al familiei dumneavoastra ori o alta
persoana. Scopul colectarii datelor fiind: derularea activitătilor de reclama, marketing,
publicitate, oferte si a emiterii Cardului de Fidelitate.
Sunteti obligat(a) sa furnizati datele (precum nume, adresa, adresa de e-mail, numere de
telefon, preferinte etc.), acestea fiind necesare: pentru identificarea dumneavoastra in vederea
stabilirii relatiei contractuale dintre dumneavoastră si S.C. Flumen Viaggi International S.R.L.
pentru a putea intra in programul de fidelitate, pentru trimiterea de oferte si reclame din partea
S.C. Flumen Viaggi International S.R.L. sau a partenerilor contractuali. Refuzul
dumneavoastra determina imposibilitatea crearii unei oferte conforme cu cele mentionate sau
includerii dumneavoastra in programul de fidelizare.
Informatiile inregistrate sunt destinate utilizarii de catre operator si sunt comunicate numai
partenerilor contractuali in scopul menţionat in prezentul regulament.
Conform Legii nr. 677/2001 beneficiati de dreptul de acces, de interventie asupra datelor,
dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor
personale care va privesc si sa solicitati stergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi,
va puteţi adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata unui reprezentant Club Croaziere by
Flumen Viaggi International S.R.L. la sediul nostru din Intrarea General Ipatescu, Nr. 3, Sector
2, Bucuresti, la tel: 021-410-00-72 sau la adresa membru@clubcroaziere.ro. De asemenea,va
este recunoscut dreptul de a va adresa justitiei.
Acordul dumneavoastra presupune exprimarea expresa şi fara echivoc a consimtamantului cu
privire la dreptul organizatorului de a stoca, folosi şi prelucra in scopuri de marketing, reclama
si publicitate datele furnizate pe durata derularii programului iar ambele parti considera
conditiile şi prevederile enumerate in prezentul Regulament ca fiind obligatorii pentru ele.

6. DREPTURI ASUPRA REGULAMENTULUI
Club Croaziere isi rezerva dreptul de a modifica in orice moment modul de oferire al cardului.
7. INLOCUIREA CARDURILOR
7.1. In cazul in care Cardul de fidelitate este pierdut, furat sau deteriorat, participantul are
dreptul la un nou card. Club Croaziere are dreptul de a verifica daca inlocuirea este sau nu
motivata.
8. DURATA SI INCETAREA PROGRAMULUI
8.1. Prezentul program de fidelizare se desfasoara pe perioada nedeterminata. In cazul în care
posesorul nu realizeaza nicio achizitie pe o durata de 30 luni consecutive, cardul va fi
dezactivat temporar iar posesorul nu va putea beneficia de privilegiile de membru la
urmatoarea achizitie. Punctele nu se vor pierde, insa vor fi disponibile doar la urmatoarea
achizitie dupa ce cardul a fost re-activat.
8.2. Club Croaziere isi rezerva dreptul de a modifica sau suspenda acest program. In oricare
din aceste cazuri, membrii vor fi informati si nici un membru nu va putea face nici un fel de
recurs împotriva S.C. Flumen Viaggi International S.R.L., pentru nici un motiv. Nici o modificare
sau suspendare nu da dreptul unei indemnizatii membrului.
8.3. SC Flumen Viaggi International S.R.L. poate dezactiva sau suspenda definitiv un card de
fidelitate Club Croaziere, in caz de frauda, tentativa de frauda sau in cazul unei folosiri
inadecvate a programului de fidelitate.
9. LIMITARI DE RESPONSABILITATE
Club Croaziere este privat de orice responsabilitati pentru toate consecintele, directe sau
indirecte ale eventualelor disfunctionalitati ale programului de fidelitate. Club Croaziere va face
cu toate acestea eforturi pentru a pastra in duplicat listele cu punctajul membrilor pentru ca in
cazul unor disfunctionalitati acestia sa beneficieze de punctele acumulate pana la momentul
respectiv.

10. PRECIZARI ADITIONALE
Cardul de Fidelitate nu este un instrument de plata. Posesorul nu poate achizitiona produse pe
baza acestui card, poate doar beneficia de privilegiile oferite de catre S.C. Flumen Viaggi
International S.R.L.

