
 
 
 

  

Regulament Oficial  
al Programului de acordare reduceri la Magazine Partenere pentru membrii ARIG 

 
SECTIUNEA 1. ORGANIZATOAREA SI INFORMAREA PUBLICULUI  

 
Acest program de reducere este organizat și desfășurat de Asociația Română pentru Intoleranță la Gluten/ ARIG, cu sediul in 
București, Sector 2, B-dul Lacul Tei Nr. 120, cod unic de înregistrare 32096268 reprezentată prin Iuliana Bonoiu, în calitate de 
Președinte - reprezentant al membrilor ARIG (denumita in continuare “Organizatoarea”).  
Membrii ARIG sunt obligați să respecte termenii și condițiile Regulamentului Oficial, potrivit celor menționate mai jos (denumit in 
continuare „Regulament Oficial”).  
Regulamentul Oficial stă la dispoziția oricărui membru ARIG-beneficiar de card ARIG pentru consultare, pe site-ul 
www.boala-celiaca.ro. 

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificări să 
intre in vigoare numai după anunțul prealabil de prezentare a acestor modificări pe site-ul www.boala-celiacă.ro. 

SECTIUNEA 2. ZONA DE DESFĂȘURARE A PROGRAMULUI  
 
Programul de discount este organizat și se desfășoară în magazinele fizice și online ale partenerilor ARIG și constă în 
acordarea unui discount, în funcție de politica fiecărui magazin partener) la achiziționarea produselor fără gluten din 

magazinele partene (prezentați în anexa regulamentului) .  
Acest program este destinat doar membrilor activi ai ARIG.  

SECTIUNEA 3. DURATA PROGRAMULUI 

  
Programul de reducere a fost lansat la data de 24.06.2017 și are durata de 1 an. Organizatorul are dreptul să hotărască în 
orice moment încetarea sau modificarea programului. În cazul în care  ARIG decide încetarea programului, își va  înștiința 
membrii și partenerii pe site-ul www.boala-celiacă.ro cu cel puțin 15 zile înainte de data încetării programului.  

SECTIUNEA 4. CONDIȚII   

 
Acest program se adresează exclusiv membrilor ARIG (cu taxa de membru plătită pe anul 2017). Poate deveni membru ARIG 
orice persoană care completează formularul de aderare la ARIG (formularul poate fi descărcat de pe site-ul 
www.boala-celiacă.ro/înscriere) și care are taxa de membru plătită pentru anul în curs. 

SECTIUNEA 5. CARDUL DE MEMBRU 

Magazinul-partener ARIG va oferi un discount la valoarea de cumpărare a produselor fără gluten către 

membrii ARIG deținători de card ARIG. 

Comerciantul acordă un discount din valoarea totală a cumpărăturilor inclusiv TVA. 

Cardurile nu necesita activare. La magazinele fizice, membrii  au obligația prezentării cardului pentru a putea beneficia de 
reducerea acordată de magazinul-partener; la magazinele online, membrii ARIG vor putea utiliza cardul conform instrucțiunilor 
pe care le vor primi via e-mail.  

SECTIUNEA 6. MECANISMUL PROGRAMULUI  

 
În cazul in care membrul ARIG optează pentru un produs fără gluten care este deja la promoție sau are o reducere specială de 
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preț  oferită de magazinul-partener, magazinul partener decide dacă reducerile se cumulează. 
Pentru informații despre produsele aflate la ofertă și cumularea reducerilor de pe site cu cele 
acordate în baza cardului de membru trebuie contacta magazinul partener.  

Procentul discount-ului magazinului partener este afișat pe site-ul www.boala-celiaca.ro. 

Posesorul de card membru care, înainte de efectuarea cumpărăturii, nu predă cardul pentru scanare nu va putea beneficia de 
aceste discount-uri. Cardul nu permite oferirea discount-ului ulterior momentului cumpărăturii.  

SECTIUNEA 8. UTILIZAREA CARDULUI MEMBRU ARIG 
 

Cu cardul de membru ARIG nu pot fi efectuate plăţi uzuale, acesta nefiind un card de debit sau de credit. Membrul ARIG 
predă cardul partenerului comercial în momentul plăţii, iar Magazinul-partener aplică discount-ul agreat în prezentul contract 
față de membrul posesor al Cardului. 

Utilizarea cardului de membru ARIG se poate face numai de către titularul acestuia, în caz contrar, titularul cardului își asumă 
întreaga responsabilitate privind orice problemă care poate să apară în legătură cu beneficiile cardului ARIG. Pentru a beneficia 
de discount-uri, membrul ARIG va trebui să anunțe că este posesor de card de membru ARIG și să prezinte cardul înainte de a 
face plata (în cazul cumpărării de produse fără gluten din magazinele fizice-partenere ARIG). 

SECTIUNEA 9. CARDURILE NEFOLOSITE, DETERIORATE, PIERDUTE SAU FURATE  

 
ARIG isi rezerva dreptul de a anula orice card de fidelitate după o perioada de 12 luni de neutilizare sau care a fost folosit 
încălcându-se oricare dintre prevederile prezentului regulament sau ale dispozițiilor legale. Cardurile, odată anulate, nu vor mai 
fi reactivate. 

În caz de furt/ deteriorate/pierdere, posesorul cardului ARIG va putea notifica ARIG în termen de 24 ore asupra acestui aspect 
la numărul de telefon: 0725 794 779 și va putea solicita emiterea unui nou card-membru prin e-mail la info@boala-celiacă.ro .  
 

SECTIUNEA 10. PROTECTIA DATELOR PERSONALE  

Membrii ARIG sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament Oficial. Membrul ARIG își exprimă consimțământul expres 
pentru înscrierea datelor cu caracter personal în baza de date a Asociației Române Pentru Intolerantă la Gluten precum și 
pentru prelucrarea acestor date in scopul acordării de beneficii conform politicii ARIG, inclusiv pentru a primi materiale 
informative de la ARIG.  
ARIG se obligă să respecte prevederile Legii nr. 677/2001 privind protecția datelor cu caracter personal pe durata Programului 
și ulterior. Astfel, ARIG se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale ale membrilor și să le utilizeze conform 
prezentului Regulament Oficial și legislației în vigoare. ARIG poate transmite aceste date terților în condiții de strictă 
confidențialitate, în scopul prevăzut în prezentul Regulament.  
Furnizarea datelor solicitate este obligatorie pentru participarea la Program.  
 
SECTIUNEA 11. LITIGII  

 
Eventualele litigii apărute intre Organizator si membrii ARIG la prezentul Program de Discount se vor rezolva pe cale amiabilă 
sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente de la sediul 
Organizatorului. 

 

 

Președinte ARIG 

Iuliana Bonoiu 
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