CONVENȚIE PENTRU EMITEREA ȘI UTILIZAREA CARDURILOR PARTENER
Prezenta convenție („Convenția”) a fost încheiată astăzi, ______________________________, între:
LUKOIL România S.R.L., societate organizată și funcționând în conformitate cu legile române, cu sediul în Bucureşti, Șoseaua Nordului nr. 28-36,
Sector 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Bucureşti sub nr. J40/4469/1998, având Cod de Identificare Fiscală 10547022, capital social
399.450.140 lei și cont bancar RO97 INGB 0001 0001 4114 8925 deschis la ING Bank, reprezentantă prin dl Anatolie Zolotco, în calitate de Director
Vânzări cu amănuntul (“Emitentul”)
și
_________________________________________ cu sediul în _____________________________________________________, înregistrată în
_________________ sub nr. _________________, având Cod de Identificare Fiscală ___________________, cont bancar
___________________________________
deschis
la
___________________________________,
reprezentată
de
dna/dl
_____________________________________ în calitate de ______________________________ (“Beneficiarul”),
ÎNTRUCÂT:
(A)
Emitentul derulează un program de fidelizare a clienților Lukoil România S.R.L. (“Programul de fidelizare”) în baza căruia participanților,
posesori de carduri emise de Emitent, li se acordă anumite beneficii la efectuarea de achiziții în cadrul stațiilor de distribuție carburanți din rețeaua
Emitentului, conform regulamentului de participare publicat pe www.lukoil.ro și www.club-lukoil.ro (“Regulamentul de participare”).
(B)
Beneficiarul se încadrează în categoria de profesionist selectată de Emitent, respectiv Partener LUKOIL Sindicat (prezentând în acest sens
actele doveditoare solictate de Emitent), pentru care Emitentul oferă un beneficiu constând într-un discount la achizițiile de carburanți efectuate în
cadrul Programului;
(C)
Beneficiarul dorește să participe la Programul de fidelizare, cu respectarea Regulamentului de participare, și să beneficieze de discount-ul
oferit de Emitent prin încadrarea la categoria Partener LUKOIL.
PRIN URMARE, părțile convin următoarele:
1. Obiectul Convenției. Emitentul va emite și Beneficiarul va primi cardul pentru Partener LUKOIL (“Cardul Partener”), în baza căruia Beneficiarul,
cu condiția respectării Convenției și Regulamentului de participare: (i) va primi un discount de ....... lei/litru de carburant achiziționat cu
prezentarea Cardului Partener și plătit cu numerar sau prin card bancar, aplicat la prețul practicat la pompă în stația de distribuție carburanți
LUKOIL la momentul la care a avut loc tranzacția și (ii) va fi înscris automat în Programul de fidelizare, primind beneficiile aferente participării la
Programul de fidelizare. Drepturile conferite în conformitate cu prevederile Convenției nu se cumulează cu alte discount-uri, beneficii și/sau promoții
în desfășurare, cu excepția cazurilor în care Emitentul decide, la libera sa apreciere, altfel. Numărul de Carduri Partener emise de Emitent pentru
Beneficiar în baza Convenției este de _______________.
2. Data Intrării în Vigoare. Convenția intră în vigoare la data semnării de către ambele părți și are durata de 12 (doisprezece) luni.
3. Termeni și Condiții Generale. Convenția este guvernată de termenii şi condițiile generale aplicabile Convenției („TCG”), care fac parte
integrantă din Convenție, Beneficiarul recunoscând că le-a primit și citit la semnarea Convenției, și pe care Emitentul și Beneficiarul se obligă să le
respecte. TCG pot fi modificate de Emitent din timp în timp in mod unilateral unilateral și vor fi disponibile oricând în stațiile de distribuție carburanți
din rețeaua Emitentului.
4. Comunicări comerciale. Beneficiarul îşi exprimă opţiunea privind primirea de materiale şi obiecte promoţionale, produse gratuite şi informaţii
prin poştă/telefon/poşta electronică sau alte mijloace de comunicare de la Emitent: DA  / NU .
5. Legea aplicabilă. Soluționarea disputelor. Convenția va fi guvernată și interpretată în conformitate cu legea română. Orice dispută,
controversă sau pretenţie rezultată din sau în legatură cu semnarea, interpretarea, îndeplinirea sau încetarea Convenției, ce nu poate fi soluţionată
pe cale amiabilă, va fi soluţionată de către instanţele competente din Bucureşti.
6. Confidențialitate. Beneficiarul se obligă să păstreze confidențialitatea Convenției, precum și a informațiilor obținute ca urmare a încheierii și
executării prezentei Convenții.
7. Date cu caracter personal. Beneficiarul îşi exprimă consimţămantul expres pentru prelucrarea următoarelor date cu caracter persoanel ale sale
(inclusiv transmiterea transfrontalieră) de către Emitent și/sau împuterniciții săi: numele și prenumele, data naşterii, adresa, telefonul, adresa de
poştă electronică, semnătura, obișnuințe/preferințe/comportament, în scop de reclamă, marketing şi publicitate, statistică, cercetare și studii de
piață, precum şi servicii de comunicare electronică. Beneficiarul are, conform Legii nr. 677/2001, următoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12),
dreptul de acces la date (art. 13), dreptul de intervenţie asupra datelor (art. 14) şi dreptul de opoziţie la prelucrarea datelor (art. 15), dreptul de a nu
fi supus unei decizii individuale (art. 17) şi dreptul de a se adresa justitiei (art. 18), care pot fi exercitate prin intermediul unei cereri scrise, datate și
semnate, expediate pe adresa Șoseaua Nordului nr. 28-36, Sector 1, București sau clublukoil@romania.lukoil.com.
8. Consimţământ expres. Părţile acceptă prevederile Convenţiei și ale TCG în integralitatea lor, inclusiv prevederile legate de consimţământul
pentru prelucrarea de date cu caracter personal, denunţarea unilaterală a Convenţiei, posibilitatea Emitentului de renunţare la Programul de
fidelizare și/sau la acordarea discountului conform pct.1, competența teritorială pentru soluționarea disputelor.
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