
Regulament CARD NEST OF ANGELS 

 

Conceput special pentru a răsplăti fidelitatea și a sărbători împreună momente speciale, 
programul CARD NEST OF ANGELS confera multiple beneficii. 

Bucură-te de avantajele cardului și vei avea parte de o serie de reduceri și experiențe 
exclusive, marca NEST OF ANGELS. 

 

1. ORGANIZATORUL ȘI LOCUL DESFĂȘURĂRII CAMPANIEI 

1.1. Programul de fidelitate este organizat si se desfasoara in locatia clubului Nest Of Angels, 
din Cluj-Napoca, strada Republicii nr. 109, fiind detinut de către societatea ELMAT S.A. 

2. FORMELE CARDULUI DE FIDELITATE 

2.1. Cardul de Fidelitate "Nest Of Angels" se regaseste sub trei forme: 

- Cardul de Fidelitate "Angel" nepersonalizat; 

- Cardul de Fidelitate ,,Member”nepersonalizat, respectiv 

- Cardul de Fidelitate "VIP" care este nominal. Cardul "VIP" poate avea activate promotii 
speciale diferite de cardul " Angel". 

3. VALABILITATEA CAMPANIEI 

3.1. Programul de fidelitate a fost lansat la data de 26 octombrie 2018 si este valabil pana in 31 
octombrie 2019. 

3.2. Societatea ELMAT S.A. are dreptul sa decida in orice moment incetarea programului de 
fidelizare sau modificarea acestuia, aceste actiuni fiind anuntate pe site-ul clubului. 

3.3. Participantii la Campanie pot folosi cardurile specificate în conformitate cu prevederile 
prezentului Regulament. 

4. CONDIȚII DE PARTICIPARE 

4.1. Pot fi membri ai programului de fidelitate "Nest Of Angels" doar persoanele fizice care au 
împlinit 18 ani, selectate de catre conducerea clubului "Nest Of Angels". 

5. FOLOSIREA CARDURILOR DE FIDELITATE 

5.1.Cardurile de fidelitate "Nest Of Angels" nu sunt transmisibile. 

5.2. Reducerile oferite, precum și alte beneficii nu se pot preschimba în bani. 

5.3.Fiecare client selectat pentru a beneficia de avantajele cardului VIP are dreptul la un singur 
card. 

5.4. Falsificarea oricărui card se pedepsește conform legii. 



5.5. Societatea ELMAT S.A. isi rezerva dreptul de a invalida orice tip de card dupa expirarea 
perioadei de valabilitate sau orice card care a fost folosit incalcandu-se oricare dintre 
prevederile prezentului regulament. 

Posesorul cardului respectiv va pierde, de asemenea, avantajele oferite de acesta. 

6. REGULI APLICABILE DETINATORILOR DE CARDURI 

6.1. Pentru a beneficia de avantajele oferite de card, clientul va trebui sa anunte de la inceput 
ca este posesor de card de fidelitate "Nest Of Angels" si sa il prezinte personalului societatii. 

6.2. Posesorul cardului VIP beneficiaza de prioritate si gratuitate la intrare impreuna cu inca o 
persoana in zilele de functionare obisnuita a clubului, iar pentru evenimentele speciale 
beneficiile detinatorului de card VIP vor fi anuntate pe pagina de Facebook si pe site-ul 
clubului. 

6.3. Posesorii cardurilor "Angel" și ,,Member” beneficiaza de prioritate si gratuitate la intrare 
pentru zilele de functionare obisnuita a clubului. 

7. CARDURILE PIERDUTE, FURATE SAU DETERIORATE 

7.1. În cazul în care cardul este pierdut, furat sau deteriorat, posesorul trebuie să anunțe de 
îndată reprezentanții cubului Nest Of Angels și să solicite eliberarea unui card nou. 

7.2. În perioada de înlocuire a cardului, nu este posibilă acordarea reducerilor și a altor beneficii 
asociate acestuia. 

8. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

8.1. Prin semnarea formularului de inscriere, participantul isi exprima consimtamantul expres 
pentru inscrierea datelor cu caracter personal in baza de date a companiei ELMAT S.A., pentru 
prelucrarea acestor date in scopul acordarii de beneficii conform politicii Nest Of Angels, in 
scop de marketing, precum si aparitia in materialele foto si video realizate in interiorul clubului 
Nest Of Angels. 

8.2. Prelucrarea datelor cu caracter personal se va face de catre Societatea ELMAT S.A. in 
conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia 
persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera 
circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind 
protecţia datelor).8.3. Participantul are drept de acces, de interventie si de opozitie asupra 
datelor personale, aceste drepturi putand fi exercitate in conformitate cu dispozitiile art. 13, 14, 
15 din Legea sus-amintita. 

8.4. In scopul exercitarii acestor drepturi, participantul poate trimite Societatii ELMAT S.A. o 
solicitare scrisa in acest sens, datata si semnata, urmand ca in termen de 15 zile de la primirea 
acesteia sa-i fie comunicate in scris informatiile solicitate si, daca este cazul, masurile luate. 
Regulamentul oficial se gaseste pe site-ul clubului www.nestofangels.ro . 

9. DISPOZITII FINALE 

9.1. Prin participarea la aceasta Campanie participantii sunt de acord cu prevederile prezentului 
Regulament. 



9.2.Organizatorii isi rezerva dreptul sa modifice sau să suspende prezentul Regulament. 

9.3. Membrii vor fi informați în mod corespunzător. 

9.4. Cardurile de fidelitate nu reprezintă instrumente de plată. Utilizatorii nu pot achiziționa 
produse pe baza acestor carduri, putând doar beneficia de privilegiile oferite de clubul Nest of 
Angels. 


