CONDICIONS BÀSIQUES DEL PROGRAM A DE LA TARJETA “ AM ICS DEL
M USEU DE LA XOCOLATA”
1. El Programa “ Amics del Museu de la Xocolata “ ofereix als seus titulars la
possibilitat d’adherir-se al seu equipament. Permetrà obtener avantatges a l’hora
de consumir productes i/o serveis.
2. Per ser titulars i membres dels Amics del Museu de la Xocolata, caldrà donar-se
d’alta a través de www.museudelaxocolata.cat i ho podran fer els majors de 18
anys.
3. La tarjeta és personal i intransferible. Sempre que es sol.liciti, en el moment
d’obtenir els avantatges o descomptes, el titular haurà de mostrar el DNI.
4. Relació d’avantatges per als titulars de la tarjeta:

5% de descompte en la compra de qualsevol producte de xocolata a
la botiga del M useu
5% de descompte en qualsevol dels productes de la línia de
mertxandatge de la botiga
5% de descompte a la cafetería del M useu
5% de descompte en qualsevol de les Activitats què s’hi
desenvolupen: tant pel què fa a les Activitats estables com les de
carácter puntual: concerts, espectacles, etc…
10% a l’entrada al M useu de la Xocolata

5. El carnet será totalment gratuït i tindrà una vigència de 5 anys a partir de la
recepció del mateix per part del titular. Serà prorrogat anualment si no es notifica
el contrari amb 30 dies d’antelació.
6. En el cas de cancel.lació del Programa, aquest fet será notificat, disposant els
titulars, a partir de la data de notificació, d’un mes addicional per a fer ús dels
avantatges.
7. PROTECCIÓ DE DADES: les dades de carácter personal passaran a formar part d’un
registre propietat de la Fundació Privada de l’Escola del Gremi de Pastisseria i
Museu de la Xocolata de Barcelona.
D’acord amb la Llei orgánica 15/1999 de protecció de dades de carácter personal
(LOPD ), el titular pot exercir gratuïtament els drets de rectificació, cancel.lació i
oposició dirigint-se a la Fundació.
8. Les condicions són les descrites anteriorment, encara què el Museu podrà anar
actualitzant de noves.

