PŘIHLÁŠKA DO KLUBU ZÁKAZNÍKŮ
BARVY A LAKY® DROGERIE
Nový člen

Změna údajů

IČ

č.střediska

**

E.Č./EAN

DIČ

**

IČ povinné také pro fyzické osoby podnikající

Název

**

Jméno

*

Ulice

*

č.p.

*

Město

*

PSČ

*

Email

Příjmení

*

Mobil

Pozn.
Nedílnou součástí této přihlášky jsou obchodní podmínky KLUBU ZÁKAZNÍKŮ BARVY A LAKY® DROGERIE na www.bal.cz/klub.
* Povinné pro fyzické osoby. ** Povinné pro právnické osoby. Bez vyplnění povinných údajů a podpisu je přihláška neplatná.

Podmínky pro členství v KLUBU ZÁKAZNÍKŮ BARVY A LAKY® DROGERIE (dále jen KZBALD)

I. Vznik členství
1.	členem se může stát fyzická osoba starší 18 let po vyplnění a podepsání příslušné přihlášky, po předání této přihlášky na kterékoliv prodejně označené logem BARVY A LAKY®
DROGERIE obdrží člen KZBALD zákaznickou kartu.
2.	v yplněním, podpisem a předáním přihlášky člen souhlasí s podmínkami KZBALD a potvrzuje, že se s nimi seznámil.
3.	členství v KZBALD je bezplatné. Člen může kartu použít na všech prodejnách označených logem BARVY A LAKY® DROGERIE.
4.	Zákaznická karta KZBALD je označena EAN kódem a zůstává majetkem společnosti BARVY A LAKY HOSTIVAŘ, a.s.. Na jméno člena KZBALD uvedeného na přihlášce může být
vystavena pouze jedna karta. Karta je nepřenosná. Požádá-li o to člen, může mu být vystaveno více zákaznických karet se stejným E.Č..
II. Práva a povinnosti člena
5.	člen KZBALD může čerpat výhody KZBALD ihned po převzetí zákaznické karty.
6.	člen KZBALD se zavazuje neprodleně informovat o změně údajů vyplněných na přihlášce a to vyplněním nové přihlášky, kde zaškrtne kolonku změna údajů a vyplní pouze ty údaje, které
se mění a číslo karty. Oznámením změny údajů se členství nijak nepozastavuje.
7.	člen KZBALD oznámí ztrátu, krádež zákaznické karty nebo její znehodnocení na prodejně nebo doporučeným dopisem na adresu, která je uvedena v odstavci III/9. V takovém případě
bude členovi zaslána nová zákaznická karta a to 21 dnů od obdržení oznámení. Stará zákaznická karta bude ze systému vymazána. Ztrátou zákaznické karty členství nezaniká.
III. Zánik členství
8.	zneužití výhod nebo záměrné vyplnění nesprávných údajů na přihlášce jsou hrubým porušením obchodních podmínek a jsou důvodem k ukončení členství.
9.	člen KZBALD může své členství v klubu kdykoliv zrušit písemně nebo vrácením zákaznické karty osobně na kterékoliv prodejně označené logem BARVY A LAKY DROGERIE, případně
zasláním doporučeného dopisu na adresu společnosti BARVY A LAKY HOSTIVAŘ, a.s., Průmyslová 1472/11, 102 19 Praha 10 Hostivař. Členství zaniká dnem odevzdání zákaznické
karty na prodejně nebo dnem doručení zákaznické karty poštou na výše uvedenou poštovní adresu.
IV. Další ustanovení
10.	společnost BARVY A LAKY HOSTIVAŘ, a.s. je oprávněna jednostranně změnit podmínky členství v KZBALD. Změna bude vždy umístěna na webových stránkách www.bal.cz, na prodejnách označených logem BARVY A LAKY DROGERIE a na akčních letácích, které jsou k dispozici na prodejnách.
Informace o činnostech zpracování osobních údajů shromážděných v souvislosti s členstvím v Klubu zákazníků Barvy a Laky Drogerie (dále jen KZBALD)
Společnost BARVY A LAKY HOSTIVAŘ, a.s., IČ 267 65 306, se sídlem Průmyslová 1472/11, PSČ 10219, Praha 10 Hostivař (dále jen BAL), bude jako správce osobních údajů zpracovávat osobní údaje člena
klubu, které jí člen vyplněním přihlášky do KZBALD sdělil a dále údaje které získá v souvislosti s nákupy, při nichž bude použita zákaznická karta člena KZBALD (identifikace prodejny, identifikace nakoupeného
zboží a jeho cena, datum a čas uskutečněného nákupu).
BAL bude takto získané osobní údaje používat pro účely zajišťování činnosti KZBALD a plnění povinností BAL (ověřování nároku člena na výhody plynoucí z členství v KZBALD) pro své vlastní marketingové účely (prezentace zboží členům KZBALD). BAL je oprávněna zasílat členům KZBALD na emailovou adresu uvedenou v přihlášce do KZBALD sdělení obsahující aktuální nabídku zboží BAL. Ke zpracování těchto osobních údajů je BAL oprávněna pro účely ochrany oprávněných zájmů společnosti (marketing a podpora prodeje výrobků nabízených BAL). Zasílání těchto sdělení
je člen KZBALD oprávněn kdykoli zakázat prostřednictvím příslušného hypertextového odkazu, který je součástí takového sdělení, nebo jakýmkoli jiným prokazatelným sdělením adresovaným BAL.
Osobní údaje budou pro tento účel zpracovávány po dobu trvání členství v KZBALD. Bližší informace je možno zjistit na webových stránkách BAL (www.bal.cz/klub).

V ......................................... dne ......................................... podpis .........................................

