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Kaštonų vaistinės kortelė - tai pasiūlymų ir nuolaidų kortelė, skirta UAB Kaštonų
vaistinė pacientams(klientams). Kortelės naudotojai, pirkdami Kaštonų vaistinėje, gali
pasinaudoti specialiais vaistinės ar jos partnerių pasiūlymais.
Kaštonų vaistinės kortelės teikiamomis privilegijomis gali naudotis tik jos turėtojaiasmenys, turintys galiojančias korteles.
Įsigykite Kaštonų vaistinės kortelę!
Užpildytą Kaštonų vaistinės kortelės anketą
pateikite ir sumokėkite kortelės išdavimo mokestį.
Naudotis Kaštonų vaistinės kortele galėsite tik
tada, kai ji bus aktyvuota Kaštonų vaistinėje.
Kaštonų vaistinės kortelė turi būti pateikta
vaistininkui prieš atsiskaitant už prekes.
Pasinaudokite Jums skirtomis nuolaidomis!
Kaštonų vaistinės kortelės naudotojai Kaštonų
vaistinėje galės įsigyti prekių ir paslaugų su nuolaida, dalyvauti tik jiems skirtose akcijose
ir naudotis vaistinės partnerių jiems teikiamais specialiais pasiūlymais..
Kaštonų vaistinės kortelės galiojimas
Kaštonų vaistinės kortelė pradeda galioti ją aktyvavus ir galioja ne ilgiau, nei iki bent
vienos iš toliau išvardintų aplinkybių atsiradimo.
Kaštonų vaistinės kortelės galiojimas baigiasi:












Kaštonų vaistinės kortelės naudotojui ilgiau nei 1 metus nepasinaudojus kortele;
Kaštonų vaistinės kortelės naudotojui pametus ar kitaip praradus kortelę ir apie
tai pranešus UAB Kaštonų vaistinė;
to paprašius Kaštonų vaistinės kortelės naudotojui;
Kaštonų vaistinės kortelės naudotojui pateikus atsisakymą leisti tvarkyti jo
asmens duomenis;
UAB Kaštonų vaistinė panaikinus kortelės galiojimą;
UAB Kaštonų vaistinė sustabdžius ar panaikinus visų Kaštonų vaistinės kortelių
galiojimą.
Kaštonų vaistinės kortelei baigus galioti, jos turėtojui nebegalioja kortelės
pasiūlymai.

Pasibaigus Kaštonų vaistinės kortelės galiojimo terminui (išskyrus atvejus, kai UAB
Kaštonų vaistinė sustabdo ar panaikina visų Kaštonų vaistinės kortelių galiojimą),
asmuo, norėdamas toliau naudotis Kaštonų vaistinės kortelės naudotojams skirtais
pasiūlymais, turi užpildyti naują Kaštonų vaistinės kortelės anketą, pateikti ją Kaštonų
vaistinės kasoje bei įsigyti naują Kaštonų vaistinės kortelę ir ją aktyvuoti.
Praradęs Kaštonų vaistinės kortelę, naudotojas apie tai privalo nedelsdamas pranešti
UAB Kaštonų vaistinė telefonu 67244 arba elektroniniu paštu info@kastonuvaistine.lt



Kitos sąlygos



Kaštonų vaistinės kortelė nėra mokėjimo kortelė.



Kaštonų vaistinės kortelės naudotojui grąžinus Kaštonų vaistinės kortelę arba
pasibaigus jos galiojimui, sumokėtas kortelės išdavimo mokestis negrąžinamas.
Kaštonų vaistinės kortelės naudotojams skirtais pasiūlymais galima pasinaudoti tik
pateikus galiojančią Kaštonų vaistinės kortelę prieš atsiskaitant už prekes.
Asmens duomenų tvarkymas
















Kaštonų vaistinės kortelės anketoje pateikti asmens duomenys bus tvarkomi, saugomi
ir naudojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos
įstatymu.
Kaštonų vaistinės kortelės anketoje pateikti asmens duomenys UAB Kaštonų vaistinė
bus naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais, t. y. tam, kad UAB Kaštonų vaistinė galėtų
parinkti specialių pasiūlymų Kaštonų vaistinės kortelių naudotojams ir atsiųsti jiems
informacijos apie Kaštonų vaistinėje vykstančias akcijas ar kitomis jiems aktualiomis
temomis.
Kaštonų vaistinės kortelės anketoje pateikti duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais
bus tvarkomi nuo Kaštonų vaistinės kortelės anketos pateikimo dienos iki tada, kai
Kaštonų vaistinės kortelės naudotojas pareikalaus nutraukti jo duomenų tvarkymą.
Asmuo, pateikdamas užpildytą ir pasirašytą Kaštonų vaistinės kortelės anketą Kaštonų
vaistinės kasoje, sutinka, kad Kaštonų vaistinės kortelės anketoje nurodyti jo asmens
duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais UAB Kaštonų vaistinė arba jos
įgalioto duomenų tvarkytojo.
Kaštonų vaistinės kortelės naudotojas turi teisę susipažinti su UAB Kaštonų vaistinė ir
(arba) jos įgalioto duomenų tvarkytojo naudojamais Kaštonų vaistinės kortelės anketoje
pateiktais asmens duomenimis, sužinoti, kaip jie yra tvarkomi, pateikti papildomos
informacijos apie save, papildyti arba ištaisyti anketoje nurodytus savo duomenis,
atsisakyti gauti pagal šią anketą siunčiamą informaciją ar pareikšti nesutikimą, kad UAB
Kaštonų vaistinė ar jos įgaliotas duomenų tvarkytojas tvarkytų anketoje pateiktus jo
duomenis. Čia nurodytomis teisėmis Kaštonų vaistinės kortelės naudotojas gali
pasinaudoti kreipęsis į UAB Kaštonų vaistinė telefonu 67244 arba elektroniniu paštu
info@kastonuvaistine.lt
Taisyklių keitimas ir pripažinimas negaliojančiomis
UAB Kaštonų vaistinė turi teisę bet kada keisti Kaštonų vaistinės kortelės naudojimo
taisykles ar pripažinti jas negaliojančiomis, taip pat sustabdyti ar panaikinti Kaštonų
vaistinės kortelių galiojimą iš anksto asmeniškai apie tai nepranešusi Kaštonų
vaistinės kortelių naudotojams.

