Věrnostní karta Neltex

EAN + Číslo karty

Podmínky Věrnostní karty
Majitelem Věrnostní karty se stáváte vyplněním níže uvedeného formuláře. Karta Vám bude
obratem vystavena na počkání. Svým podpisem souhlasíte se zařazením do databáze
zákazníků společnosti Neltex CZ s.r.o.
Všechny Vaše nákupy se Vám počítají do zákaznického konta a podle jeho výše pak můžete
získat slevy na Vaše nákupy.
Do zákaznického konta se počítají všechny nákupy za posledních 365 dnů, kdy 1 Kč
odpovídá 1 bodu.
Aktuální stav vašeho zákaznického konta je vždy uveden na vaší účtence nebo Vám jej na
požádání sdělí personál na prodejně. Body se na konto přičítají do 48 hodin po nákupu.
Výše bodů za posledních 365 dnů

Výše získané slevy

25 000 - 50 000

sleva 10%

50 001 a více

sleva 15%

Slevu dle aktuální výše bodového konta na kartě je možné uplatnit po předložení karty na
kterékoliv prodejně s aktuální kolekcí společnosti Neltex CZ s.r.o., jejichž seznam je uveden
na webu www.neltex.cz.
K ukončení platnosti karty dojde, pokud držitel neuskuteční žádný nákup za období 1 roku,
pokud nebyly při registraci zadány pravdivé údaje, případně na přání držitele (např. kvůli
krádeži).

Registrační formulář
Jméno a příjmení:

…………………………………………………………………………………...

E-mail:

..................................................................................................................

Telefonní
číslo:
..................................................................................................................

Osobní údaje nám pro vydání a fungování Vaší Věrnostní karty poskytujete dobrovolně,
proto máte právo udělený souhlas kdykoli odvolat a to prostřednictvím zaslání emailu na
adresu info@neltex.cz. Odvolání souhlasu je rovněž možné přímo z každého Vám zaslaného
obchodního sdělení e-mailem. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování
vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá
vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního
základu, než je souhlas. Musíme Vás však upozornit, že bez údajů nebo souhlasu se
zpracováním aspoň pro jeden účel, nemůžeme Vaše údaje zpracovávat a nebude možné
kartu vydat.
Podrobné informace týkající se zpracování osobních údajů máte k dispozici ve Všeobecných
podmínkách zpracování osobních údajů na stránkách správce: www.neltex.cz nebo v listinné
formě v každé provozovně společnosti Neltex CZ s.r.o..

Prohlašuji, že jsem se s výše uvedenými informacemi seznámil/a a:
Souhlasím se zpracováním osobních údajů za účelem účasti ve věrnostním
programu společnosti Neltex CZ s.r.o..
Pokud si přejete dostávat e-mailem nebo SMS informace o našich novinkách,
slevových akcích a pořádaných událostech, pak budeme potřebovat ještě následující
souhlas:
Souhlasím se zasíláním obchodních sdělení o nabízených službách, slevových
akcích a pořádaných událostech, a to prostřednictvím elektronických prostředků,
případně formou SMS.
Udělením tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytujete souhlas k tomu, aby
společnost NELTEX CZ s.r.o., IČ: 03932770, se sídlem Heršpická 814/5a, 639 00 Brno,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, (dále jako „správce“)
zpracovávala Vaše osobní údaje dle Všeobecných podmínek zpracování osobních údajů,
které jsou platné ke dni registrace a jež jsou k dispozici na www.neltex.cz a/nebo v listinné
formě v každé provozovně společnosti Neltex CZ s.r.o..

Datum: ………………..…….....
Podpis: ..............................................................

