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Adı Soyadı

Bianca Ürünlerinden
çıkan puanları topla

İlçe

Telefon

E-Ma�l Adres� (varsa)

HEDİYE KAZANMA VE TESLİMATI
• B�anca Üyel�k koşullarını, B�anca Puan Hed�ye Kataloğu’nda yer alan hed�ye çeş�tler� ve hed�ye puanları tek taraflı olarak Ork�m tarafından değ�şt�r�leb�l�r.
• Üye, B�anca Puan Merkez’e aktarılmış puanları üzer�nden “B�anca Puan Hed�ye Kataloğu”ndan puanına denk gelen ürünü, Hed�ye İstek Formu �le talep edecekt�r. Sözlü talepler karşılanmayacaktır.
• Ork�m, B�anca Puan Hed�ye Kataloğu’nu ve hed�yeler�n B�anca puan değerler�n� �sted�ğ� zaman değ�şt�rme hakkına sah�pt�r.
• B�anca Puan hed�ye Kataloğu’ndak� hed�yeler stoklarla sınırlıdır.
• Ork�m, üyen�n puan karşılığında talep ett�ğ� hed�yen�n yer�ne, o puana en yakın değerde b�r başka hed�yey� ya da B�anca Puan Hed�ye Kataloğu’nda yer alan hed�yelerden herhang� b�r� yer�ne katalog dışından 
puana karşılık gelen en yakın n�tel�k ve vasıfta b�r hed�ye verme hakkını saklı tutar.
• B�anca Puan Hed�ye Kataloğu’nda yer alan ürünler�n kal�te ve garant� sorumluluğu, üret�c�/�thalatçı f�rmaya a�tt�r. Ork�m h�çb�r şek�lde hed�yeler�n garantörü değ�ld�r.
• Puanlarını b�rleşt�rerek hed�ye almak �steyen üyeler puan b�rleşt�rme formunu doldurarak, toplam puanları �le tek b�r üye üzer�nden hed�ye alab�l�rler. 

KİŞİSEL VERİLERİN GİZLİLİĞİ, GÜVENLİĞİ ve İŞLENMESİ
"6698 sayılı K�ş�sel Ver�ler�n Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca bu form üzer�nden b�zlerle paylaşmış olduğunuz k�ş�sel ver�ler talepler�n�ze cevap vereb�lmem�z ve söz konusu telepler�n�ze �l�şk�n s�zlerle 
�let�ş�me geçmem�z� sağlamak amacıyla �şlenecek olup y�ne bu amaçlar �ç�n 3. k�ş�lere aktarılab�l�r veya yetk�lend�rd�ğ�m�z 3. k�ş�ler tarafından �şleneb�l�r. Toplanan K�ş�sel Ver�ler, K�ş�sel Ver�ler�n Korunması ve 
İşlenmes� Pol�t�kamıza tab� olup, 6998 sayılı K�ş�sel Ver�ler�n Korunması Kanunu ve �lg�l� sa�r mevzuatın öngördüğü süreler saklı kalmak kaydıyla, �şleme amacının gerekt�rd�ğ� süre boyunca saklanacaktır.  
Ver�ler�n�z�n 3. k�ş�lere aktarıldığı ve 3. k�ş�ler tarafından �şlend�ğ� durumlar �ç�n s�lme, yok etme ve anon�mleşt�rme kapsamında aynı süreler geçerl�d�r. K�ş�sel Ver�ler�n Korunması ve İşlenmes� Pol�t�kamıza 
https://b�anca.com.tr adres�nden ulaşab�l�r, ve �lg�l� talepler�n�z� https://b�anca.com.tr adres�nde yayınlanan aydınlatma metn� uyarınca bel�rlenen usuller �le gerçekleşt�reb�l�rs�n�z.
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En yakın Bianca Bayisine
ya da Bianca Merkez 

adresine gönder

Puanların biriksin
Hediyeni seç

Adresine Gönderelim

Süpriz Hediyeleri
Seyahatleri kaçırma

Detaylı bilgi
www.bianca.com.tr

facebook / biancaboya
instagram / biancaboya

Bianca Club Hediye İstek Formu   

Yukarıdak� maddeler� okuduğumu, anladığımı ve uygulayacağımı kabul ve taahhüt eder�m.

İMZA

Ork�m Ortaklar Boya San. ve Paz. A.Ş.
Karaağaç Mah. Hadımköy İstanbul Cad. No: 36 Büyükçekmece / 

İSTANBUL
Telefon: 0212 858 16 00 - pbx

Whatsapp: 0533 685 62 78
www.b�anca.com.tr


