
REGULAMIN EASTEND  - KART STAŁEGO KLIENTA 

1. Niniejszy Regulamin Karty Stałego Klienta zwany dalej Regulaminem określa zasady otrzymania i warunki korzystania z 

Kart Stałego Klienta firmy Eastend Sp. z o.o. Sp.K. 

2. Karta Stałego Klienta jest własnością Eastend Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul. 

Grunwaldzka 569, 80-339 Gdańsk, NIP: 5842736810 

3. Karta obowiązuje tylko w Sklepie stacjonarnym EASTEND, ul. Grunwaldzka 569, 80-339 Gdańsk 

4. Okazanie Karty Stałego Klienta upoważnia do uzyskania rabatu na produkty w cenach regularnych, naliczanego dla kart: 

silver card – 10% rabatu, gold card – 15% rabatu 

5. Eastend Sp. z o.o. Sp. K. zastrzega sobie prawo do wyłączenia z programu lojalnościowego wybranych marek lub 

towarów, na które rabat nie będzie naliczany. Informacje o wyłączonych markach i/lub towarach znajdują się na stronie 

https://sklep.eastend.pl (załącznik nr 1) 

6. Rabat nie łączy się z innymi promocjami, chyba że co innego wynika z regulaminu danej akcji promocyjnej. 

7. Realizacja upustu następuje po okazaniu sprzedawcy Karty Stałego Klienta przed dokonaniem transakcji. 

8. Warunkiem otrzymania Karty silver card jest wypełnienie dostępnego w salonie formularza rejestracyjnego. Po 

wykonaniu tych czynności Karta wydawana jest Klientowi przez pracowników: 

Karta gold card – zostaje wydana po dokonaniu co najmniej dwóch transakcji w sklepie stacjonarnym eastend.pl i 

zwrocie wcześniej wydanej karty silver card.  

9. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania, uaktualniania, 

uzupełniania lub usunięcia zgodnie z art. 32–35 Ustawy. Żądanie usunięcia danych osobowych przez Uczestnika jest 

równoznaczne z usunięciem Uczestnika z Programu i powinno być złożone w formie pisemnej w sklepie stacjonarnym 

EASTEND wraz ze zwrotem wydanej karty silver lub gold card 

10. Eastend Sp. z o.o. Sp. K. zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. O wszelkich zmianach warunków i zasad 

Programu Uczestnicy Programu zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem na stronie internetowej 

https://sklep.eastend.pl  oraz  zostaną poinformowani pocztą elektroniczną.  

11. Podpisując formularz rejestracyjny uczestnik akceptuję powyższy regulamin, wyraża zgodę na gromadzenie i 

przetwarzanie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. nr 101, poz. 926 z późn. Zm.) oraz komunikowanie się z nim drogą 

elektroniczną w celach związanych z programem lojalnościowym oraz promocją działalności Eastend Sp. z o.o. Sp. K. 

,oraz zgadza się, aby administrator danych osobowych Eastend Sp. z o.o. Sp. K. powierzał przetwarzanie moich danych 

osobowych podmiotom trzecim w celu wyżej wymienionym, w zakresie wyłącznie niezbędnym dla prawidłowego 

przekazania określonej powyżej informacji handlowej. 

Formularz zgłoszeniowy: 

Nazwisko: ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Imię: …………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

Tel. Kontaktowy: …………………………………………………………………………………………………………………….  

E-mail: …………………………………………………………………………………………………………………………………….  

Ulica/Nr domu/Nr. mieszkania: ……………………………………………………………………………………………….  

Kod pocztowy/Miasto: ……………………………………………………………………………………………………………. 

Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych (zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych wraz z późniejszymi zmianami) przez Eastend Sp. z o.o. Sp. K. 

       ……………………………………………………………….. 

       Data i podpis klienta 

Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jestem użytkownikiem,  przez Eastend Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul. Grunwaldzka 569, 80-339 Gdańsk, dla celów marketingu 
bezpośredniego(w szczególności przesyłanie informacji o promocjach sprzedażowych) zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 
2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800). 

       …………………………………………………………………… 

Data i podpis klienta 
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