PRAVIDLA „VIP Loyalty Club“ MY FASHION s.r.o.
Staňte se součástí věrnostního programu „VIP Loyalty Club“ a užívejte si
exkluzivních nabídek a nadstandardních výhod.
1. Věrnostní kartu „VIP Loyalty Club“ může získat každý zákazník, který v prodejnách BOSS Store, provozovaných společností
MY FASHION s.r.o., nakoupí najednou zboží za více než 25 000 Kč a současně předá vyplněný a podepsaný registrační
formulář prodejnímu personálu.
2. Při každém nákupu se mu přičítá hodnota zakoupeného zboží k již realizovaným nákupům.
3. Výše slev – zákazník získá níže uvedené slevy po dosažení následujících kumulativních částek (do kumulativní částky jsou započítávány i nákupy zboží ve slevách). Dosáhne-li zákazník částky vyžadované pro přiznání slevy dle tohoto článku již svým prvním
nákupem, vznikne mu ihned nárok na slevu.
• sleva 5 % od 25 000 Kč,
• sleva 10 % od 50 000 Kč,
• sleva 15 % od 100 000 Kč,
• sleva 20 % od 200 000 Kč.
4. Na slevu dosaženou dle bodu č. 3 má zákazník nárok až do ukončení věrnostního programu nebo do změny Pravidel dle bodů
č. 9 a č. 10.
5. Věrnostní karta je nepřenosná.
6. Při změně osobních údajů nebo ztrátě karty je nezbytné kontaktovat společnost MY FASHION s.r.o. na e-mailu:
info@myfashion.cz anebo na adrese: Na Příkopě 6, 110 00 Praha 1.
7. Osobní data zákazníka uvedená v registračním formuláři se ukládají do evidenčního systému společnosti MY FASHION s.r.o.
Vyplněním registračního formuláře uděluje zákazník společnosti MY FASHION s.r.o., se sídlem Na Příkopě 6, 110 00 Praha 1,
IČO: 24861576 jako správci ve smyslu § 5, odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění a ve
znění pozdějších předpisů, souhlas se zpracováním a uchováním osobních údajů za účelem nabízení obchodů a služeb, dále
dává ve smyslu zákona 480/2004 Sb. souhlas se zasíláním novinek a obchodních sdělení e-mailem a sms, a také za účelem
průzkumu trhu, a to do doby, než bude souhlas písemně odvolán, nejdéle však na dobu 10 let. Zpracovávány budou následující
osobní údaje: pohlaví, jméno, příjmení, e-mail, mobil, adresa, oblíbená linie, velikost košile/trika/saka, velikost kalhot/sukně,
velikost obuvi a EAN karty. Zákazník zároveň bere na vědomí, že jeho osobní údaje mohou být v rozsahu a k účelům výše
uvedeným zpracovány i prostřednictvím třetích osob pověřených společností MY FASHION s.r.o., tj. zpracovatelů dle zákona
o ochraně osobních údajů. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.
Zákazník má právo na přístup ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu. Pokud zákazník zjistí nebo se domnívá, že
správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního
života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
a) požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení,
b) požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy,
doplnění nebo likvidaci osobních údajů.
8. Při změně osobních údajů nebo ztrátě karty je nezbytné kontaktovat společnost MY FASHION s.r.o. na e-mailu: info@myfashion.cz
anebo na adrese: Na Příkopě 6, 110 00 Praha 1.
9. Současná pravidla věrnostního programu společnosti MY FASHION s.r.o. jsou platná od 20. 10. 2016 do ukončení věrnostního programu. Zákazník přijetím těchto podmínek bere na vědomí a souhlasí s tím, že věrnostní program může společnost
MY FASHION s.r.o. kdykoliv jednostranně ukončit. Dojde-li ze strany společnosti MY FASHION s.r.o. k ukončení věrnostního
programu, bere zákazník na vědomí a souhlasí s tím, že jeho ukončením mu zanikne nárok na veškeré slevy a nadstandardní
výhody, na které by měl během trvání věrnostního programu nárok a rovněž mu v souvislosti s jeho ukončením nevznikne nárok na jakékoliv další plnění včetně nároku na náhradu škody. Oznámení o případném ukončení věrnostního programu zašle
společnost MY FASHION s.r.o. zákazníkovi na e-mailovou adresu jím uvedenou v registračním formuláři nebo ji zveřejní na své
internetové stránce www.myfashion.cz.
10. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že společnost MY FASHION s.r.o. si vyhrazuje právo změnit Pravidla tak, že změnu
vyhlásí na svých internetových stránkách a zašle o tom oznámení zákazníkovi na jeho e-mailovou adresu uvedenou v registračním formuláři. Neobdrží-li MY FASHION s.r.o. do 14 dnů zákazníkovo odstoupení, má se za to, že se změnami souhlasí a je jimi
od data uplynutí výše uvedené lhůty vázán. Zákazník tímto bere na vědomí, že mu v důsledku změny Pravidel mohou zaniknout
nebo se změnit nároky na veškeré slevy a nadstandardní výhody, na které měl během trvání věrnostního programu nárok,
s tím, že mu v souvislosti s touto změnou nevznikne nárok na jakékoliv další plnění včetně nároku na náhradu škody.
Komplexní pravidla a informace o dalších výhodách v rámci členství ve věrnostním programu „VIP Loyalty Club“ společnosti
MY FASHION s.r.o. najdete v sekci věrnostní program na webových stránkách www.myfashion.cz.

Vážíme si Vaší věrnosti!

