LOJALITĀTES PROGRAMMAS LIETOŠANAS NOTEIKUMI:
1. AS BlueOrange Bank, reģ. Nr. 40003551060 (turpmāk tekstā – BlueOrange), lojalitātes programma
(turpmāk tekstā – Lojalitātes programma) nodrošina informāciju par BlueOrange sadarbības
partneru piedāvāto preču un pakalpojumu ar īpaši izdevīgiem noteikumiem (turpmāk tekstā –
Piedāvājumi) pieejamību BlueOrange maksājumu karšu turētājiem.
2. Lojalitātes programmas lietošanas noteikumus nosaka šis dokuments (turpmāk tekstā – Lietošanas
noteikumi), un tie ir saistoši katram Lojalitātes programmas dalībniekam, kas to lieto. Uzsākot lietot
Lojalitātes programmu, Klients tādējādi pauž piekrišanu Lietošanas noteikumiem.
3. Sadarbības partneru Piedāvājumi, to izmantošanas termiņš, cena, kā arī citi nosacījumi ir noteikti
Lojalitātes programmas attiecīgā Piedāvājuma aprakstā un, lai tos izmantotu, nepieciešams ievērot
Piedāvājuma aprakstā sniegtos norādījumus.
4. Piedāvājumu skaits var būt ierobežots, kā arī Klients ir atbildīgs par Piedāvājuma izmantošanu
atbilstoši tā nosacījumiem.
5. Veicot Piedāvājuma pirkumu, lūdzam informēt pārdevēju, ka esat BlueOrange Klients un
norēķināties ar BlueOrange maksājumu karti.
6. Piedāvājuma vērtība, cena vai tās neizmantotā daļa Klientam netiek kompensēta.
7. Par Piedāvājumu saturu, kvalitāti, kā arī nosacījumiem ir atbildīgs attiecīgā Piedāvājuma pārdevējs
– BlueOrange sadarbības partneris.
8. Piedāvājumu izmantot kā balvu, prēmiju vai cita veida atlīdzību par dalību trešo personu rīkotos
pasākumos ir aizliegts. Piedāvājuma vai tā satura tālāka pārdošana, iznomāšana vai sadalīšana ir
aizliegta. Šī noteikuma pārkāpuma gadījumā Piedāvājumu sniegšana var tikt pārtraukta, kā arī
Klientam iestājas civiltiesiskā atbildība saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas
normatīvajiem aktiem.
9. Klients ir informēts, ka izmantojot BlueOrange Lojalitātes programmu, viņš piekrīt savu personas
datu apstrādei, tai skaitā datu nodošanai Sadarbības partneriem, kuri sniedz Piedāvājumus, lai
Klientam nodrošinātu īpaši izdevīgus preču iegādes un pakalpojumu izmantošanas nosacījumus. Ar
detalizētāku informāciju par BlueOrange personas datu apstrādes politiku var iepazīties
BlueOrange

mājaslapā

https://www.blueorangebank.com/lv/informacija-par-personas-datu-

apstradi
10. Visa informācija, tajā skaitā attēli, kas ir pieejami BlueOrange mājaslapā, ir ekskluzīvs BlueOrange
vai tā sadarbības partnera īpašums.
11. BlueOrange ir tiesības vienpusēji izdarīt grozījumus un/vai papildinājumus Lojalitātes programmas
Lietošanas noteikumos.

12. BlueOrange ir tiesības vienpusēji izbeigt un slēgt Lojalitātes programmu.
13. Nepārvaramas varas apstākļu (force majeure) gadījumā BlueOrange ir tiesības vienpusēji apturēt
Lojalitātes programmu līdz nepārvaramas varas apstākļu beigām, attiecīgu informāciju
nekavējoties izvietojot BlueOrange mājaslapā.
Plašāku informāciju par Lojalitātes programmu var saņemt, kā arī sniegt atsauksmes, ieteikumus,
sūdzības, zvanot BlueOrange Klientu apkalpošanas centram pa tālruņa numuru 67 031 333,
BlueOrange mājaslapā vai rakstot uz e-pastu digitalmarketing@blueorangebank.com

