
REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO  

pn. „KLUB PRZYJACIÓŁ NFM” 

 

 

§ 1 

1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej: „Regulamin”) określa zasady programu 

lojalnościowego pn. „Klub Przyjaciół NFM”, zwanego dalej „KLUBEM 

PRZYJACIÓŁ NFM”.  

2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

• Przyjacielu NFM – rozumie się przez to: osobę fizyczną, osobę fizyczną 

prowadzącą działalność gospodarczą, osobę prawną lub inny podmiot posiadający 

osobowość prawną, która przystąpi do programu poprzez wykupienie uczestnictwa. 

• Honorowym Przyjacielu NFM – rozumie się przez to: osobę wspierającą ideę 

programu lojalnościowego i zaangażowaną w działania na rzecz kultury oraz 

kształtowania społecznego poczucia odpowiedzialności za jej rozwój, a także za 

wspieranie inicjatyw kulturalnych podejmowanych przez NFM. Honorowy 

Przyjaciel NFM może przystąpić do programu jako Przyjaciel NFM. 

• NFM – rozumie się przez to: Narodowe Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego 

z siedzibą we Wrocławiu, pl. Wolności 1, 50-071 Wrocław – instytucję kultury 

miasta Wrocławia współprowadzoną przez Ministra Kultury, Dziedzictwa 

Narodowego i Sportu, Gminę Wrocław i województwo dolnośląskie, 

zarejestrowaną w Rejestrze Instytucji Kultury Gminy Wrocław pod nr RIK 38/2014, 

posiadającą numer REGON: 022414470, NIP 897-179-86-77. 

• Programie lojalnościowym (zwanym dalej także jako program) – rozumie się 

przedsięwzięcie, którego ideą jest  pozyskanie jak największej liczby uczestników 

popierających wysoką kulturę poprzez udział i wsparcie finansowe w programie, w 

zamian za przywileje wskazane w Regulaminie. 

3. Podstawą uczestnictwa w Programie jest złożenie wypełnionego formularza, o którym 

mowa w § 5 oraz dokonanie wpłaty na rzecz NFM. 

4. Tytuł Honorowego Przyjaciela NFM przyznawany jest przez Dyrektora NFM za 

szczególne zasługi na rzecz szerzenia idei programu oraz za pracę na rzecz NFM i 

promowanie jego działalności w Polsce i na świecie. 



5. Pozyskane przez NFM środki z programu zostaną przeznaczone na wspieranie 

działalności statutowej NFM.  

§ 2 

1. W ramach programu dostępne jest „uczestnictwo indywidualne”, którego koszt wynosi 

200,00 zł brutto (słownie: dwieście złotych i 00/100 brutto). 

2. Przyjaciel NFM/Honorowy Przyjaciel NFM w ramach uczestnictwa w programie może 

skorzystać z następujących świadczeń: 

1) otrzymywanie informacji o najważniejszych wydarzeniach w NFM, w postaci 

newslettera wysyłanego pocztą elektroniczną, 

2) prawo do wcześniejszej rezerwacji miejsc na wydarzenia NFM (przed przekazaniem ich 

do publicznej sprzedaży),  

3)  zaproszenie na jedno spotkanie Klubu Przyjaciół NFM w sezonie artystycznym 

instytucji. 

3. Imię i nazwisko lub nazwę własną Przyjaciela NFM/Honorowego Przyjaciela NFM,  

zamieszcza się na stronie internetowej NFM za ich pisemną zgodą. 

§ 3 

1. W celu skorzystania z przywilejów opisanych w § 2 uczestnik programu powinien 

skontaktować się z Działem Promocji – zespół ds. pozyskiwania środków finansowych 

NFM, telefonicznie lub mailowo: 

(+48) 728-447-056, klubprzyjaciol@nfm.wroclaw.pl 

2. Na wszystkie specjalne wydarzenia i spotkania organizowane dla uczestników 

programu wysyłane będą zaproszenia. Przyjaciele NFM/Honorowy Przyjaciel NFM 

zobowiązani są do potwierdzenia udziału do dwóch tygodni przed wydarzeniem lub 

spotkaniem w Dziale Promocji – zespół ds. pozyskiwania środków finansowych 

telefonicznie lub mailowo:  

(+48) 728 – 447 – 056, klubprzyjaciol@nfm.wroclaw.pl 

§ 4 

NFM zastrzega sobie prawo do zmiany oferty świadczeń opisanych w § 2 ust. 2. Zmiana taka 

wymaga zmiany Regulaminu.  

§ 5 

1. Kwota za zakup uczestnictwa płatna będzie przelewem bankowym na rachunek NFM 

nr: 40 1020 5242 0000 2202 0182 3731 z dopiskiem „Klub Przyjaciół NFM”. Przed 

dokonaniem wpłaty kupujący zobowiązany jest do wypełnienia formularza 

uczestnictwa w programie, stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu. Wypełniony 
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formularz należy przesłać w formie załącznika na adres 

klubprzyjaciol@nfm.wroclaw.pl lub do siedziby NFM na adres: pl. Wolności 1, 50-071 

Wrocław, z dopiskiem na kopercie: Klub Przyjaciół NFM. Zaksięgowana wpłata 

oznacza zapoznanie się z treścią i wyrażeniem zgody na postanowienia Regulaminu.  

2. Wykupione uczestnictwo jest całoroczne i rozpoczyna się z chwilą zaksięgowania na 

koncie NFM wymaganej wpłaty, a wygasa po 12 miesiącach liczonych od tego 

momentu. 

3. Uczestnik programu ma prawo w każdej chwili zrezygnować z przysługujących 

świadczeń określonych w § 2 ust. 2, o czym zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić 

NFM na adres mailowy, o którym mowa w § 3 ust. 1. Rezygnacja nie wiąże się ze 

zwrotem kwoty za zakup uczestnictwa w programie. 

§ 6 

1. Dane osobowe podlegają ochronie przewidzianej w Rozporządzeniu Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) [dalej „RODO”]. 

2. Administratorem danych osobowych jest Narodowe Forum Muzyki im. Witolda 

Lutosławskiego, pl. Wolności 1, Wrocław, wpisane do Rejestru instytucji kultury 

prowadzonego przez Gminę Wrocław nr RIK 38/2014, zwane dalej NFM; 

3. IOD NFM jest Piotr Schmidt (iod@nfm.wroclaw.pl). 

4. Dane osobowe uczestnika programu będą zbierane i przetwarzane jedynie w celu 

uczestniczenia przez uczestnika programu w programie oraz przesyłania informacji 

związanych z działalnością Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu na podstawie 

art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO – ze względu na konieczność prowadzenia marketingu 

własnych produktów i usług na rzecz widzów NFM. 

5. Dane osobowe będą udostępniane na nośnikach DS w przestrzeni NFM, materiałach 

drukowanych, w mediach społecznościowych oraz na stronie internetowej NFM. 

6. NFM nie zamierza przekazać danych do państwa trzeciego. 

7. Dane osobowe będą przetwarzane w czasie realizacji działań w ramach programu. 

8. Każdy uczestnik programu ma prawo do wglądu, sprostowania i usunięcia swoich 

danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu 

wobec takiego przetwarzania. 
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9. Każdy uczestnik programu ma prawo do wniesienia umotywowanego pisemnego 

żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację 

uczestnika programu, jak również ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych w innych niż podane wyżej celach lub wobec przekazywania ich 

innemu administratorowi danych. 

10. Każdy uczestnik programu może wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkować będzie 

brakiem możliwości uczestnictwa w programie. 

12. Dane osobowe uczestników programu nie podlegają zautomatyzowanemu 

podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

§ 7 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania. 

2. NFM ma prawo zmiany Regulaminu w trakcie trwania programu. W wypadku zmiany 

Regulaminu do zgłoszeń uczestnictwa w programie, które wpłynęły przed datą 

dokonania zmiany, stosuje się dotychczasowe postanowienia Regulaminu. 

 

 


