AS Kuusakoski VIP-püsikliendiprogrammi tingimused
•

Püsikiendiprogrammi algus 25.03.2012.a.

•

Püsikliendiprogrammis osalevad kõik alates 25.03.2012 (k.a) AS Kuusakoski
püsikliendiks liitunud erakliendid (al 18.eluaastast).

•

Kliendikaart on tasuta (0,00€).

•

Kuusakoski püsikliendiprogrammiga liitunud saavad boonust vastavalt ühe
kalendriaasta jooksul toodud vanametalli kogustele. Arvestatakse kokku nii musta kui
värvilise metalli kogused.

•

Klienditase on kehtiv ühe kalendriaasta ning tase tuleneb eelneval aastal saavutatud
tasemest. 2012.a klienditaseme arvestus hakkab kehtima püsikliendile alates
programmiga liitumise hetkest.

•

Kuusakoski püsikliendiprogrammiga saab liituda kõikides AS Kuusakoski esindustes
üle-Eesti.

•

Kliendikaart väljastatakse vanametalli toonud eraisikule, kes täidab kliendikaardi
taotluse kohustuslikud väljad, koheselt.

•

Eripakkumised ning püsikliendiprogrammi soodustused hakkavad kehtima pärast
kliendiklubiga liitumist alates kliendikaardi maksumuse tasumise hetkest.

•

Kuusakoskil on õigus jätta taotlus rahuldamata, kui kliendikaardi maksumus on
tasumata.

•

Kuusakoski kliendikaart on personaalne ning selle kasutada andmine teistele isikutele
ei ole lubatud. Kui kliendikaart on antud kasutamiseks teistele isikutele, siis on
Kuusakoskil õigus kliendikaart tühistada.

•

Kliendikaardi kaasas kandmine ei ole kohustuslik, kuna isiku tuvastamine toimub IDkaardi, juhiloa või passi esitamisel.

•

AS Kuusakoskile jääb ühepoolne õigus korrigeerida püsikliendiprogrammi tingimusi
ning rakendatavaid hinnasoodustusi sellest kliente eelnevalt 1 (üks) kuu ette teatades
kas e-posti või telefoni teel.

Isikuandmete töötlemise kord
•

Kliendikaardi taotlemisel esitatud isikuandmed on kaitstud ja AS Kuusakoski töötleb
kliendi isikuandmeid vastavalt seaduse nõuetele püsikliendiprogrammi täitmise
eesmärgil.

•

Püsiklient annab AS Kuusakoskile nõusoleku töödelda kliendikaardi taotlemisel
esitatud isikuandmeid ning andmeid kliendi poolt Kuusakoskile toodud metalli koguste
kohta ka järgnevatel eesmärkidel:
Andmete analüüsimiseks ja andmete kohta kokkuvõtete tegemiseks;

•
•
•

AS Kuusakoski poolt püsiklientidele suunatud pakkumiste tegemiseks ja
kaubanduslike teadaannete edastamiseks (otseturustus).
Klientide andmeid ei edastata kolmandatele isikutele või koostööpartneritele.

•

Püsiklientidel on õigus saada teavet Kuusakoski poolt enda isikuandmete töötlemise
kohta, kui seadus sellist õigust ei piira. Kliendil on õigus nõuda ebaõigete
isikuandmete parandamist.

•

Kliendil on õigus igal ajal keelata oma isikuandmete kasutamine otseturustuseks
saates vastava kirja aadressil Betooni 12, 11415 Tallinn (AS Kuusakoski) või e-mailile
firma@kuusakoski.com.

•

Isikuandmete vastutav töötleja on AS Kuusakoski, registrikood 10167439, Betooni 12,
11415 Tallinn.

