Regulamin karty stałego pacjenta

Postanowienia ogólne
1. Organizatorem PROGRAMU lojalnościowego jest „Nasza Przychodnia” Sp. z o.o. z siedzibą w
Częstochowie ul. Wolności 46, zarejestrowana w Sądzie Rejestrowym pod numerem 0000235068
2. Program jest prowadzony na terenie „Nasza Przychodnia” i obowiązuje od dnia 17.11.2014
3. PROGRAM dotyczy zakupu usług komercyjnych realizowanych przez placówkę, a nie będących zakresem
kontraktowania NFZ
4. W PROGRAMIE może brać udział każda pełnoletnia osoba fizyczna , która zrealizuje porady z zakresu
oferty i zarejestruje się przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego
5. Uczestnictwo w PROGRAMIE i podanie związanych z tym danych osobowych jest dobrowolne, ale
niezbędne do udziału w programie
6. Administratorem danych osobowych Uczestników PROGRAMU jest „Nasza Przychodnia” Sp. z o.o.
7. Dane Uczestników są przetwarzane w celu realizacji PROGRAMU. Uczestnikom przysługuje prawo
dostępu do treści danych i prawo ich poprawiania.
Karta lojalnościowa
1. Po wykupieniu usług komercyjnych na kwotę minimum 100 zł pacjent otrzymuje KARTĘ.

2. W przypadku zagubienia, kradzieży Organizator na wniosek Uczestnika wyda duplikat utraconej KARTY.
3. KARTA lojalnościowa identyfikuje uczestnika w programie i umożliwia uzyskiwanie przywilejów.
4. KARTA jest imienna i może posługiwać się nią wyłącznie Uczestnik programu.
Przywileje z tytułu posiadania KARTY
1. KARTA upoważnia do 5% zniżki na wizyty w gabinetach lekarskich Poradni, na zabiegi rehabilitacyjne
oraz procedury diagnostyczne realizowane przez „Nasza Przychodnia”( RTG, USG, DOPPLER, UKG,
EKG , Holter , badania endoskopowe, spirometrię)
2. Właściciel KARTY ma możliwość wykupienia pakietu usług Zakładu Rehabilitacji Leczniczej na
preferencyjnych warunkach ( porada lekarska specjalisty rehabilitacji plus zestaw zabiegów ).
3. Celem skorzystania z przywilejów wymagane jest okazanie KARTY .
Postanowienia końcowe
1. PROGRAM obowiązuje na czas nieoznaczony. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia
PROGRAMU w dowolnym momencie. O zakończeniu PROGRAMU Promocyjnego Uczestnicy zostaną
poinformowani poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie organizatora.
2. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany listy przywilejów.
3. KARTA stałego klienta „ Nasza Przychodnia” nie dotyczy usług realizowanych na terenie Placówki przez
podmioty zewnętrzne .

