Všeobecné podmínky Věrnostního programu POPE servis s.r.o.
Věrnostní program (dále jen „VP“) provozuje společnost POPE servis s.r.o. (dále jen „Poskytovatel“)
se sídlem Mezihoří 2855/2, 19300 Praha 9, IČ: 27081745, společnost je zapsána v obchodním rejstříku,
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 94867. VP je určen pro všechny koncové
zákazníky, kteří s Poskytovatelem nemají dohodnuté speciální smluvní podmínky na odběr zboží a
služeb. Zákazníkem s VP se může stát fyzická osoba starší 18-ti let, která souhlasí s těmito
podmínkami. VP je stanoven na dobu neurčitou. Poskytovatel si vyhrazujeme právo změn pravidel VP
kdykoli v jejím průběhu. Zároveň se Poskytovatel zavazuje o veškerých změnách pravidel tohoto
programu informovat na svých internetových stránkách www.popeservis.cz . Na slevy nevzniká právní
nárok a není je možné vymáhat právní cestou. Přihlášení do VP probíhá vyplněním formuláře VP
elektronickou formou nebo osobně na provozovně Poskytovatele. Na základě odevzdání podepsaného
formuláře VP proběhne Poskytovatelem kontrola splnění podmínek VP. V případě splnění těchto
podmínek bude zákazník zařazen do VP a bude mu nastavena příslušná kategorie VP. O tomto stavu
bude zákazník srozuměn elektronickou formou pomocí kontaktního emailu. Ukončení členství ve VP
může proběhnout ze strany zákazníka kdykoli a to písemně na kontaktní adresu Poskytovatele nebo
emailem na info@popeservis.cz. Poskytovatel může ukončit poskytování VP zákazníkovi také kdykoli
a musí ho o této skutečnosti informovat emailem na kontaktní email uvedený v přihlašovacím
formuláři, pokud nedošlo v dalším průběhu k jeho aktualizaci.

Prohlášení zákazníka – zájemce o VP:
Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním mých osobních údajů, které jsou
uvedeny v tomto dokumentu, a to správcem POPE servis s. r. o., se sídlem Mezihoří 2855/2,
Praha 9, 19300 IČ: 27081745, příp. jeho zaměstnanci a spolupracovníky. Tento souhlas
uděluji pro všechny údaje v tomto dokumentu a pro údaje o mých nákupech zboží od
společnosti POPE servis s.r.o. na dobu 5 let ode dne udělení souhlasu a pro následující účely:
statistické, vnitřní potřebu správce, zasílání obchodních sdělení. Souhlas bude automaticky
prodloužen o další kalendářní období, pokud nebude písemnou formou odvolán. Tento
souhlas uděluji ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění
a v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016. Beru na vědomí, že osobní údaje poskytuji
dobrovolně, svůj souhlas mohu bezplatně kdykoliv u správce odvolat, a že mám právo
přístupu ke svým osobním údajům a právo na blokování, opravu, doplnění nebo likvidaci
těchto osobních údajů. Prohlašuji, že mé osobní údaje uvedené v tomto dokumentu jsou
pravdivé a že jsem oprávněným uživatelem uvedené emailové adresy. V případě změn
kontaktních údajů budu provozovatele VP neprodleně informovat písemně nebo emailem.
S těmito podmínkami věrnostního programu jsem se seznámil, souhlasím s jejich zněním a žádám
o zařazení do věrnostního programu.
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