Alpet ClubCard Altınbaş Petrol Ltd.’ye ait; üyelerine genel ve özel kampanya,
indirim, promosyon, tanıtım, puan kazanma, kulüplere üye olunabilmesi, hediye
çeki verilmesi, tek seferlik süregelen ya da kısa zamanlı avantajlar sağlamak
amaçlı Müşteri Sadakati Üyelik Programı’na üye olmayı ve bu uygulamalardan
yararlanmak için aşağıdaki koşulları kabul ettiğimi beyan ederim.
Alpet ClubCard’ın Üyelik Programı ve yürürlüğe sokulabilecek diğer
uygulamalar ve programlar çerçevesinde; Alpet ClubCard ve program ortakları
tarafından şahsıma, genel ve özel kampanyalar, avantajlar, ürün ve hizmet
tanıtımları, reklam/pazar araştırması, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti
uygulamaları sunulmasına; kulüplere üye kaydedilmeme izin veririm. Alpet
ClubCard’ın bu form ile vermiş olduğum sair yöntemlerle ileride vereceğim
kişisel bilgilerimin yukarıda belirtilen amaçlar için tek tek ya da başka ticari
bilgilerle kullanılmasına, toplanmasına, işlenmesine aksini yazılı olarak
belirtmediğim sürece bu firmaların benimle SMS, mektup, internet, telefon,
sosyal medya, vb. kanallardan temasa geçmelerine, program ortakları, banka ya
da finans kuruluşları ile paylaşılmasına aksini yazılı olarak belirtmediğim sürece
onay ve izinveririm.
Aksini yazılı olarak belirtmediğim sürece yasalara uygun olarak Alpet ClubCard
Üyelik Programı üyeliğimi sonlandırdığında dahi verilerimin toplanmasını, bu
madde kapsamında Alpet ClubCard program ortakları ile devreye alınacak diğer
programların ortakları ve Alpet ClubCard arasında bu madde kapsamında
sayılan benzeri amaçlar doğrultusunda paylaşılmasını, işlenmesini, şahsıma her
türlü iletişim vasıtası ile ulaşılmasını ve veri paylaşımı ile ilgili tercihlerimi
yazılı olarak bildirmediğim sürece var olan uygulamaya devam edeceğimi kabul
ederim. Kişisel bilgilerimin
Alpet ClubCard hizmet sağlayıcılarıyla (gönderi, veritabanı ve çağrı merkezi
hizmetleri, vb.) paylaşılmasına izin veririm.
Ben ya da Alpet ClubCard, 10 gün önceden yazılı olarak bildirimde bulunarak,
her zaman bir sebep göstermeye gerek kalmaksızın üyeliği sona erdirebilir. Bu
durumda 10 gün sonunda üyeliğimin sona erdiğini kabul ederim.

Alpet ClubCard tarafından sağlanan hak ve imkanlardan sadece üyeliğim devam
ettiği sürece faydalanabileceğimi, üyeliğimin sona ermesi halinde birikmiş olan
kazandığım puan ve diğer haklardan faydalanamayacağımı kabul ve beyan
ederim.
24 ay süresince hareket görmeyen kartımın pasif hale geleceğini, kartımın
sonrasında aktif hale gelemeyeceğini ve üyelikten doğan tüm hak ve
kazanımlarımı kaybedeceğimi kabul ederim. Yeniden üye olmak istediğim
takdirde başvuru formunu yeniden doldurmak koşuluyla yeni kart alabileceğimi,

pasif hale gelen kartımdan doğan kazanımlarımın yeni karta aktarılamayacağını
bildiğimi beyan ve kabul ederim.
Alışveriş sırasında sadece kartımı ibraz ettiğim takdirde ALTINBAŞ PETROL
LTD.’de olan güncel promosyon uygulamasından faydalanabileceğimi, geçmiş
dönemlerde uygulanmakta olan promosyon uygulamasından
faydalanamayacağımı kabul ederim. Kart ibrazı gerçekleştiremediğim
durumlarda isim, soyisim, kart numarası vb. bilgilerle kazanım
sağlayamayacağımı, geçmiş dönemdeki kazanımlarımı kimlik ibraz ederek
kullanamayacağımı kabul, beyan, garanti ve taahhüt ederim.Kullanmadığım
puanların 12 ay sonra silineceğini bildiğimi beyan ve kabul ederim.
Alpet ClubCard ile yapılan alışveriş sonrasında biriken puanlar karşılığında nakit
ödeme talep etmeyeceğimi, bu puanların nakte çevrilmeyeceğini, başka hesap ve
kişilere transfer edilemeyeceğini bildiğimi beyan ve kabul ederim.

