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Cardul 7card este un card nominal și nu poate fi folosit de către alte persoane, decât de titularul
cardului.
Pentru a beneficia de serviciile disponibile la sălile/cluburile de sport partenere, abonaţii 7card trebuie
să prezinte de fiecare dată cardul 7card și actul de identitate și să realizeze autentificarea utilizând
tableta electronică aflată la recepţia sălii sau să semneze Formularul de înregistrare a vizitelor
abonaţilor 7card, după caz.
Angajatul este responsabil de comportamentul însoțitorului și este obligat să îl informeze despre
condițiile de utilizare a cardului. Facturarea abonamentului de însoțitor se face în numele angajatului de
care aparține, iar factura se achită în întregime. Cardul de însoțitor se livrează în atenția angajatului, la
adresa acestuia de birou.
Abonatul are dreptul la o singură utilizare a cardului într-o zi, respectiv o singură ședinţă pe zi, la o
singură sală.
Abonamentele nu pot fi intrerupte sau suspendate in perioada de valabilitate.
Angajaţii Benefit Seven S.R.L. și angajaţii partenerilor noștri sunt autorizaţi să verifice cardul 7card și
actul de identitate și să reţină cardul în cazul în care acesta este utilizat în alte scopuri decât cel pentru
care a fost creat sau dacă se încalcă prevederile Regulamentului de Utilizare.
Abonatul 7card este obligat să respecte Regulamentul sălii/clubului de sport în care se află.
Comercializarea cardurilor 7card sau orice altă formă de distribuire a cardurilor fără acordul Benefit
Seven S.R.L. este interzisă și este pasibilă de acţiuni legale de drept civil
Pierderea, furtul sau distrugerea cardului va trebui semnalată la adresa de
e-mail office@benefitseven.ro, costul de emitere a unui duplicat fiind de 20 lei (TVA inclus).
Benefit Seven S.R.L. nu raspunde pentru modificarile efectuate si necomunicate de catre sali
programului si activitatilor desfasurate.
Cardul este proprietate a S.C. Benefit Seven S.R.L., compania rezervându-și dreptul de dezactivare a
cardului în cazul constatării unor încălcări ale prezentului Regulament de către abonat.
Abonatul 7card se poate retrage din Program prin transmiterea unui e-mail la
adresa office@benefitseven.ro, cu cel puţin 10 zile înainte de data de începere a abonamentului pentru
perioada următoare.
Abonaţii care aleg sa se retragă din Program nu au dreptul să solicite returnarea plăţii deja efectuate
către Benefit Seven.

Protectia date cu caracter personal
Categoriile de date cu caracter personal prelucrate de catre Benefit Seven, Str. Zarii, Nr. 11, Cotroceni, Sector
5, Bucuresti, Romania sunt numele si prenumele, functia, CNP, telefon/fax, adresa (domiciliu / adresa de livrare),
e-mail, cont bancar.
Datele cu caracter personal mentionate mai sus sunt colectate si prelucrate numai cu acordul expres al
Clientului, exprimat cu ocazia inrolarii in programul 7 Card si acceptarea Regulamentului ce guverneaza
prezentul program, in urmatoarele scopuri:
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informarea Clientului privind la programul 7 Card;
asigurarea accesului Clientului la facilitatile oferite de programul 7 Card;
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validarea, expedierea si facturarea serviciilor catre Client;
rezolvarea anularilor sau a problemelor de orice natura in cadrul programului 7 Card privind un anumit
Client;
evaluarea produselor si serviciilor oferite;
activitati comerciale;
contactarea Clientului, la cererea sa voluntara;
contactarea Clientului, in chestiuni de relatii cu clientii;
urmarirea si monitorizarea vanzarilor si comportamentul Clientului precum si a situatiei platilor
serviciilor aferente programului 7 Card.

In conformitate cu prevederile legale aplicabile, Clientul are urmatoarele drepturi:
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dreptul de acces la date, Clientul fiind indreptatit sa solicite si sa primeasca de la operatorul de date in
mod gratuit, odata pe an, confirmarea faptului ca datele care il privesc sunt sau nu sunt prelucrate de
acesta;
dreptul de interventie asupra datelor, ce poate fi exercitat dupa cum urmeaza:
Clientul are dreptul de a obtine de la operatorul de date printr-o cerere scrisa, datata si semnata:
dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma
legii, in special a datelor incomplete sau inexacte; dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a
caror prelucrare nu este conforma legii notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele a
oricarei operatiuni efectuate conform lit. b) sau a), daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila
sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat
dreptul de opozitie, ce poate fi exercitat, printr-o cerere scrisa, datata si semnata, dupa cum urmeaza:
Clientul are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia
sa particulara, ca datele care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care
exista dispozitii legale contrare. In caz de opozitie justificata nu vor mai putea fi prelucrate datele in
cauza. De asemenea, Clientul are dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nici o
justificare, ca datele care il vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct
dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, Clientul avand dreptul de a cere si de a obtine:
retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice în privinţa sa, adoptată exclusiv pe
baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să
evalueze unele aspecte ale personalităţii sale, precum competenţa profesională, credibilitatea,
comportamentul său ori alte asemenea aspecte;
reevaluarea oricărei alte decizii luate în privinţa sa, care o afectează în mod semnificativ, dacă decizia a
fost adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date care întruneşte condiţiile prevăzute la lit. a).
dreptul de a se adresa justitiei,pentru apărarea oricăror drepturi garantate de lege, care le-au fost
încălcate

Clientul are dreptul de a se opune colectarii datelor sale personale si sa solicite stergerea acestora,
revocandu-si acordul dat si renuntand astfel la orice drept implicit specificat in acesta si fara nicio obligatie
ulterioara a vreunei parti fata de cealalta sau fara ca vreo parte sa poata pretinde celeilalte daune-interese.
Informatiile solicitate de catre Client conform celor de mai sus, vor fi comunicate in termen de 15 zile de la data
primirii cererii, cu respectarea solicitarii exprimate de Client. Clientul are dreptul de a modifica datele pe care
le-a declarat initial pentru a reflecta orice modificarile survenite, daca este cazul, folosindu-se de urmatoare
adresa de email 7card@benefitseven.ro.

