REGULAMENT OFICIAL AL CARDULUI DE FIDELITATE CUPIO SUPERGIRL

Organizatorul, CUPIO INTERNATIONAL S.R.L., cu sediul social în Moșnița Nouă, nr. 733, jud.
Timiș, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Timiș sub nr. J35/2751/2011, cod unic de
înregistrare 29461428, reprezentată legal prin doamna Ștefănescu Raluca, a decis
urmatoarele:
Art. 1. Condiții de participare
Poate intra în posesia cardului de fidelitate orice persoană fizică cu domiciliul în România și
are vârsta de cel puțin 14 ani, care acceptă și respectă condițiile prezentului Regulament
Oficial și care are sau nu diplomă de profesionist.
Pentru a putea intra în posesia cardului este necesară completarea unui formular cu datele
persoanei care solicită eliberarea cardului de fidelitate CUPIO SUPERGIRL.
Formularul va conține datele de indentificare ale persoanei care solicită eliberarea cardului
(nume/prenume, data nașterii, adresa completă), număr de telefon mobil, adresă de e-mail,
magazinul emitent (denumirea punctului de lucru în cadrul căruia s-a eliberat cardul de
fidelitate) și data aplicarii.
Cardul de fidelitate CUPIO SUPERGIRL este unic, personal si netransmisibil.

Art. 2. Obținerea cardului de fidelitate CUPIO SUPERGIRL și beneficiile acestuia
Cardul de fidelitate poate fi obținut pe loc doar în magazinele CUPIO după completarea
formularului de înscriere, la achiziționarea de produse în valoare de 250 lei din oricare dintre
magazinele CUPIO din România.
Din momentul semnării formularului de înscriere, solicitantul are acces la toate beneficiile
oferite de CUPIO în cadrul acestui program. Posesorii cardului de fidelitate CUPIO SUPERGIRL
vor beneficia de 10% pe tot parcursul anului 2021 de reducere la produsele pe care le
achiziționează atât în magazinele Cupio, cât și pe site-ul www.cupio.ro.
Cardul de fidelitate CUPIO SUPERGIRL va putea beneficia de campanii promoționale care vor
fi anunțate în prealabil prin SMS sau e-mail.
Reducerile NU se aplică la articolele care se află deja într-o promoție, de asemenea cardul de
fidelitate Cupio Supergirl nu se poate cumula cu alte carduri de fidelitate/vouchere/coduri de
reducere/promoții pentru achiziționarea produselor din magazinele Cupio sau online pe siteul www.cupio.ro.

Art.3. Folosirea cardului
Pentru a obține beneficiile așa cum sunt menționate în prezentul Regulament, clienții trebuie
să precizeze personalului magazinului că este deținătorul unui card de fidelitate Cupio

Supergirl și să-l prezinte înainte de efectuarea tranzacției. Personalul magazinului poate
solicita clientului prezentarea unui act de identitate pentru a verifica dacă cardul de fidelitate
prezentat aparține respectivei persoane.
Cardul de fidelitate Cupio Supergirl va putea fi folosit atât în magazinele Cupio, cât și online
pe site-ul www.cupio.ro pe tot parcursul anului 2021. În mediul online, pe site-ul
www.cupio.ro, aplicarea procentului de reducere in cuantum de 10% se va face prin
introducerea codului unic tipărit pe cardul de fidelitate, înainte de plasarea comenzii.
Cardul de fidelitate Cupio Supergirl nu se poate cumula cu alte carduri de
fidelitate/vouchere/coduri de reducere/promoții magazin pentru achiziționarea produselor
din magazinele Cupio sau online pe site-ul www.cupio.ro.
Pierderea sau deteriorarea cardului se poate semnala la orice magazin CUPIO. Falsificarea
acestui card se pedepseste conform legilor in vigoare.
Cardul de fidelitate Cupio Supergirl va putea fi utilizat pe perioadă nelimitată.
În cazul în care cardul de fidelitate este pierdut, furat sau distrus vă rugăm să comunicați acest
lucru în cel mai apropiat magazin și să solicitați eliberarea unui nou card. La eliberarea unui
nou card va trebui să completați din nou formularul de card. În perioada de înlocuire a cardului
nu este posibilă acordarea reducerilor și a altor beneficii asociate cardului.
Art. 4. Durata programului de fidelitate
Programul de fidelitate are durată nedeterminată insa numarul total de carduri este limitat la
5000 de bucati pentru toate magazinele Cupio, cu posibilitatea de suplimentare a acestora.
CUPIO poate hotarî în orice moment încetarea programului de fidelitate. Înstiințarea
referitoare la încetarea Programului va fi realizată cu cel puțin 15 zile înainte de data încetării
programului în toate magazinele CUPIO.
Art. 5. Valabilitatea cardului
CUPIO își rezervă dreptul de a invalida cardurile de fidelitate care nu au fost deloc utilizate
timp de 12 luni consecutiv sau acele carduri care au fost utilizate cu încălcarea dispozițiilor
prezentului Regulament sau ale prevederilor legale.

Art. 6. Modificarea Regulamentului Oficial
CUPIO își rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul regulament și se angajează ca
înaintea operării unor astfel de modificari să le facă publice prin intermediul magazinelor și al
oricăror alte canale de comunicare pe care le consideră oportune.

Art. 7. Informarea Participanților privind Protecția Datelor cu Caracter Personal.
Prezentul Regulament Oficial stă în mod gratuit la dispoziția oricărei persoane sau autorități
interesate, putând fi consultat în magazinele CUPIO.

Participarea la Programul de fidelitate implică obligativitatea respectării prevederilor
prezentului Regulament Oficial.CUPIO, în calitate de operator autorizat, prelucrează datele cu
caracter personal furnizate prin completarea formularului de card de fidelitate, prelucrarea
făcându-se exclusiv în scopuri de marketing, reclamă și de publicitate, având notificată
prelucrarea de date cu caracter personal și înscrisă în Registrul de Evidență a Prelucrărilor de
Date cu Caracter Personal.
Prin participarea la Programul de fidelitate, participanții consimt ca Organizatorul să colecteze,
să înregistreze, să organizeze, să stocheze, să extragă, să consulte, să utilizeze, sau să
proceseze în orice alt mod, datele cu caracter personal înscrise în formularul de card de
fidelitate. Organizatorul se obligă să respecte legislația privind protecția datelor cu caracter
personal, să păstreze confidențialitatea datelor personale ale participanților și să le utilizeze
conform prezentului Regulament Oficial și legislației în vigoare.
Datele pe care le completaţi în acest formular sunt colectate de Cupio International SRL, sunt
confidenţiale şi nu vor fi divulgate unor terţe părţi. Datele colectate vor fi folosite pentru ca
dumneavoastră să puteți beneficia de programul de fidelitate, pentru înscrierea datelor cu
caracter personal în baza de date a campaniei Cupio Supergirl fidelity Card, pentru prelucrarea
acestor date în scopul acordării de beneficii sau în scop statistic. Dacă nu sunteți de acord să
ne furnizați datele solicitate, nu vă putem acorda beneficiile aferente cardului de fidelitate
Cupio Supergirl.
Datele personale pot fi stocate (back-up de siguranță) pe servere noastre interne sau ale altor
companii din grupul Cupio de pe teritoriul Uniunii Europene. Datele vor fi stocate exclusiv pe
perioada impusă de prevederile legale, după care vor fi șterse automat din evidențele noastre.
În situaţia în care datele personale completate în formular sunt incomplete, compania îşi
rezervă dreptul de a nu activa cardul. Prin completarea şi semnarea formularului de înscriere,
sunt de acord cu prelucrarea datelor personale în scopul înregistrării şi identificării ca posesor
al cardului de fidelitate Cupio Supergirl.
În legătură cu datele dumneavoastră, aveți dreptul la (i) acces, (ii) intervenție, (iii) rectificare,
(iv) ștergere (dreptul ”de a fi uitat), (v) restricționarea prelucrării, (vi) portabilitatea datelor,
(vii) opoziție, (viii) a nu fi supus unei decizii individuale. De asemenea, aveți dreptul de a vă
adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
(ANSPDCP) sau justiției. Pentru exercitarea acestor drepturi vă puteți adresa cu o cerere scrisă,
datată și semnată către date.personale@cupio.ro
Prin semnarea formularului, Dvs. în calitate de persoană vizată vă exprimați acordul pentru
primirea, prin e-mail și/sau prin postă/curier, de la S.C. CUPIO INTERNATIONAL S.R.L., a
ofertelor, promoțiilor, mesajelor publicitare și de marketing cu privire la activitatea
desfasurată de S.C. CUPIO INTERNATIONAL S.R.L. privind campaniile și concursurile organizate
de societatea S.C. CUPIO INTERNATIONAL S.R.L., fără alte obligații sau plăți din partea S.C.
CUPIO INTERNATIONAL S.R.L. față de persoana dumneavoastră.

Art. 8. LITIGII
Eventualele litigii apărute între Organizator si participanții la Programul de fidelitate CUPIO se
vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi
soluționate de instanțele judecătorești competente de la sediul CUPIO.
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