karta
plná
výhod

Proč být vě rní Vě rce?
Pokud jste již nyní
naš im stálým zákazníkem,
zaregistrujte se,
odmě níme Vás za Vaš i vě rnost mů ž ete č erpat výhody a slevy,
které pro Vás př ipravujeme kaž dý mě síc.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REGISTRAČ NÍ FORMULÁŘ
Č íslo karty

9

9 3

7

*Jméno a př íjmení… … … … … … … … ......................................… …
Bydliš tě … ....................................… … … … … … … … … … … … … … .
*PSČ … … … … … … … … ....*Datum narození… … … … … … … … … .
e-mail… … … … … … … … … … ...............za vyplně ní navíc 50 bodů
Telefon… … … … … … … … … … … ......... za vyplně ní navíc 50 bodů
*povinný údaj
Svým podpisem stvrzuji, ž e jsem se seznámil(a) s podmínkami č lenství ve vě rnostním programu Vě rKa,
které jsou uvedeny na zadní straně formulář e a ž e s nimi souhlasím.

datum

podpis

Vě rKa - vš eobecné podmínky vě rnostního programu pro registrované zákazníky
Princip Vě rnostního programu
Úč elem zavedení Vě rnostního programu Vě rKa (dále jen "programu") je vytvoř it výhodné podmínky pro pravidelné
zákazníky spotř ebního druž stva Jednota Nová Paka. Č len programu sbírá na svů j osobní úč et body a následně za
nasbírané body využ ívá nabízené výhody.
Jak se zaregistrovat?
Č lenem Vě rnostního programu se mů ž e stát osoba nad 18 let, která ř ádně vyplní a odevzdá př ihláš ku. Př ihláš ka je
k dispozici na prodejně . Př i odevzdání vyplně né př ihláš ky obdrž íte zdarma vě rnostní katru Vě rKa a již mů ž ete sbírat
body.
Na č lenství ve Vě rnostním programu není právní nárok.
Jak sbírat body?
Po př edlož ení karty Vě rKa př i nákupu Vám bude př ipsán za kaž dých 10,- Kč v nákupu na Vaš e bodové konto 1 bod.
U vybraných polož ek označ ených cenovkou "VÍCE BODŮ " získáte po př edlož ení karty Vě rKa navýš ený poč et bodů .
V př ípadě vrácení již zakoupeného výrobku v rámci reklamace vám budou body získané za nákup tohoto výrobku
automaticky odeč teny. Jednota s.d. Nová Paka si vyhrazuje právo urč it, na které výrobky se započ ítavaní bodů
nevztahuje.
Kolik mám bodů ?
Aktuální bodový stav se dozvíte na úč tence (spodní č ást). Bodový stav je aktualizovaný do 48 hodin od nákupu.
Body není mož né př evádě t na jiného č lena.
Platnost vě rnostní karty?
Karta je platná na dobu neurč itou. V př ípadě , ž e zákazník př i nákupu nepouž ije vě rnostní kartu po dobu jednoho
roku, bude bodové konto vynulováno.Č lenství vš ak nezaniká.
Ztráta karty
Ztrátu karty oznamte na své prodejně a tam se postarají o kartu novou a př evod bodů z pů vodní karty na novou.
Tyto Vš eobecné podmínky č lenství ve Vě rnostním programu jsou platné a úč inné od 1. 6. 2015.
Ochrana osobních údajů
Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen „ zásady“ ) č lenů vě rnostního programu Vě rKa (dále jen „ Vě rKa“ ) upravují v
souladu se vš eobecnými podmínkami č lenství Vě rKa pravidla zpracování údajů zákazníků spotř ebního druž stva Jednota Nová
Paka se sídlem Kotíkova 1817, 509 01 Nová Paka zapsané v obchodním rejstř íku vedeném Krajským soudem v Hradci
Králové, oddíl DrXVIII, vlož ka 260 a č lenů vě rnostního programu.
Do Vě rnostního programu jsou zpracovávány údaje uvedené jeho č lenem v př ihláš ce a údaje související s č lenstvím ve
Vě rnostním programu, zejména údaje o nákupních zvyklostech a údaje o č erpání výhod Vě rnostního programu (dále jen
„ Údaje“ ).
Údaje jsou poskytovány společ nosti Jednota s.d. Nová Paka za úč elem jejich zař azení do databáze Vě rnostního programu,
úč asti ve Vě rnostním programu, zasílání marketingových nabídek a sdě lení týkajících se Vě rnostního programu anebo zbož í a
služ eb společ nosti Jednota s.d. Nová Paka a jejích smluvních partnerů . Č len mů ž e být kontaktován jakýmikoli komunikač ními
prostř edky.
Údaje a souhlas s jejich zpracováním jsou poskytovány dobrovolně a pouze na dobu úč asti č lena ve Vě rnostním programu.
Podmínkou č lenství je poskytnutí úplných a pravdivých údajů pož adovaných v př ihláš ce do Vě rnostního programu. V př ípadě
změ ny osobních údajů je č len povinen tuto změ nu bezodkladně oznámit společ nosti Jednota s.d. Nová Paka prostř ednictvím
vedoucích zamě stnanců prodejen, na e-mailovou adresu redakce@jednotanp.com nebo písemně do sídla společ nosti.
Souhlas se zpracováním údajů mů ž e být kdykoliv odvolán. Odvoláním souhlasu se zpracováním ně kterého z údajů
označ ených v př ihláš ce do Vě rnostního programu jako povinné zaniká č lenství ve Vě rnostním programu.
Údaje jsou zpracovávány výhradně společ ností Jednota s.d. Nová Paka a zpracovateli jí urč enými.
Po dobu úč asti ve Vě rnostním programu má č len právo na informace o zpracování jím poskytnutých osobních údajů , zejména
právo ž ádat společ nost Jednota s.d. Nová Paka o vysvě tlení, odstraně ní závadného stavu vč etně blokování, provedení
opravy, doplně ní nebo likvidaci osobních údajů .
Č len Vě rnostního programu mů ž e svá práva uplatnit písemnou ž ádostí na výš e uvedenou adresu společ nosti Jednota s.d.
Nová Paka.
Údaje jsou zpracovávány a souhlas s jejich zpracováním je udě lován v souladu s Vš eobecnými podmínkami č lenství
vě rnostního programu Vě rKa a v souladu s právními př edpisy.

