ZERAINEN LAGUNAK
Zerainen laguna izateagatik, Zerainen inguruko informazio / berriak eguneratuta jasoko
dituzu, baita promozio eta deskontuak ere.
Ez dauka kuota eta komisiorik.
Jarraian dagoen galdetegia bete eta egun gutxira txartela jasoko duzu zure etxean.
Arauak eta baldintza orokorrak:
1. Ez da kuotarik ordaindu behar Zerainen Lagunen Klubeko bazkide izateko.
2. Zerainen lagunen klubeko bazkideak txartelaren titular bezala dituen deskontu eta
abantailen berri jasoko du.
3. Edozein deskontu edo abantaila egiteko, nahitaezkoa izango da bazkideak txartela
aurkeztea.
4. Txartelak dituen deskontu eta abantailak, Zerainen Lagunaz kanpoko abantailekin
bateragarria da.
5. Aldaketak: abantailak aurre abisurik gabe egin ahal izango dira. Hala ere, Zerainen
Lagunak edozein aldaketaren berri ahalik eta epe laburrenean emango du. Zerainen
Lagunak-ek ez du erantzukizunik izango, bazkideari jakinarazi artean sortu daitezkeen
aldaketekin.
6. Txartela galdu edo lapurtu ezkero: bazkideak abisua pasa beharko du eta txartel
berri bat bidaliko zaio kosturik gabe.
7. Txartela, Zerainen Lagunakena da, eta hala eskatu ezkero, taldeari itzuli beharko
zaio. Pertsonala da, transferiezina eta ez du iraungipenik. Ez da ordainketa txartel bat.
8. Bazkideak emandako informazioa informatizatutako datu base batetan gordeko da.
Zerainen laguna taldearen promozio lan zehatzetarako erabiliko da. Datu hauen
erabilera, bazkideari alta emateko, txartela bideratzeko eta zerbitzuen berri emateko
erabiliko da. (preteccion de datos??)
9. Bazkideak Zerainen Lagunaren baldintza orokorrak onartzen dituela aitortzen du.

BAZKIDE ESKAERA
IZENA
ABIZENAK
JAIOTZE DATA
NAN / PASAPORTEA
HELBIDEA
KODIGO POSTALA
HERRIA
PROBINTZIA
HERRIALDEA
TELEFONOA
KORREO ELEKTRONIKOA:
Informazioa jaso nahi dut: X Korreo elektronikoz
X Posta arruntez
ZERAINEN LAGUNAKI nire helbidea, nire intereseko
diren komunikatu komertzialak bidaltzeko baimena
diot.

Sinadura:

izango
ematen
Data:

Dokumentu hau sinatzeak, Zerainen Lagunakek dituen baldintza orokorrak ezagutzen eta
onartzen direla esan nahi du.
Eskaera horri hau, Faxez 943 80 16 06 telefonora bidali, korreo arruntez Zeraingo Turismo
Bulegoa, Herriko plaza z/g, Zerain –era bidali edo Zeraingo jatetxe, sagardotegi,
nekazalturismoetan entregatu dezakezu.
OHARRA:
Zerainen lagunaren bazkideen datu pertsonalak, Zeraingo Turismo Bulegoarena den
fitxategi batetan gordeko dira. Fitxategiaren arduradun bezala, pribatutasuna,
konfidentzialtasuna eta 15/1999 Lege Organikoaren betetzea eta lege honi dagozkion
bazkideen eskubideak betetzea baieztatzen du.
Zerainen Lagunaren arreta sailera idatziz, datuak zuzendu edo ezeztatzeko aukera izango
du bazkideak.

