Podmínky věrnostního programu členů Jednoty, OD Tábor:
1. Věrnostní program - sleva z nákupu ve výši 1% je poskytována členům Jednoty, OD
Tábor.
2. Člen má nárok na aktivaci 1 ks EAN karty věrnostního programu. Je povinen vyplnit
údaje na přihlašovacím formuláři pravdivě a čitelně, nejlépe hůlkovým písmem, jinak
nemůže být zaručena správná evidence člena a karty věrnostního programu.
3. Člen se zavazuje informovat útvar členských vztahů Jednoty, OD Tábor (tel. 381 406 831)
o případné změně svých osobních údajů. Taktéž se zavazuje ohlásit ztrátu, krádež nebo
znehodnocení karty. V těchto případech bude karta zablokována.
4. Za případné škody vzniklé v důsledku zneužití karty neoprávněnou osobou nese
odpovědnost výlučně člen.
5. Člen je oprávněn používat kartu věrnostního programu při nákupu ve všech prodejnách
Jednoty, OD Tábor (vyjma průmyslové prodejny 430 v Mladé Vožici). Při každém
nákupu, před jehož placením člen předloží na pokladně zákaznickou kartu, bude do jeho
finančního konta připsána částka hodnoty nákupu. Po přesáhnutí hodnoty finančního
konta ve výši 5000,- Kč bude připsána do kreditu částka 1% z finančního konta a finanční
konto bude vynulováno (připsaná částka bude vidět až na účtence z následujícího
nákupu!). Připisování částky do kreditu se nevztahuje na dobíjení mobilních telefonů,
cigarety, pohyb vratných obalů a zapůjčení výčepního zařízení. Při platbě nákupu
získaným kreditem se vybíraná částka odečte z celkové hodnoty nákupu.
6. Aktivace nové karty věrnostního programu proběhne bez poplatku. V případě výměny
karty z důvodu poškození či ztráty bude za aktivaci nové karty účtován poplatek 50,- Kč.
7. Při ukončení členství v Jednotě, OD Tábor má člen povinnost kartu věrnostního programu
vrátit, neboť vypovězením členství ztrácí členské výhody poskytované věrnostním
programem. Zároveň bude provedena blokace EAN karty.
8. Člen podpisem přihlašovacího formuláře uděluje obchodnímu družstvu Jednota, OD
Tábor po dobu trvání jeho členství souhlas s tím, aby shromažďovalo a dále
automatizovaně zpracovávalo údaje o jeho nákupech (frekvence nákupů, jejich množství a
složení a údaje o čerpání výhod věrnostního programu) a osobní údaje v rozsahu
uvedeném na přihlašovacím formuláři, to vše za účelem poskytování členských výhod
(slev, služeb a informací). Podpisem přihlášky člen stvrzuje, že jím poskytnuté osobní
údaje jsou pravdivé a přesné a že poskytnutí údajů je dobrovolné. Bere na vědomí, že
údaje o jeho osobě nebudou zpřístupněny dalším subjektům. Dále bere na vědomí práva
stanovená v § 21 zákona č.101/2000 Sb. v platném znění. Uvedením elektronické adresy
nebo čísla mobilního telefonu člen souhlasí s jejich využitím pro účel zasílání obchodních
sdělení, informací o členských výhodách, nabízených službách apod.
9. Jednota, OD Tábor je oprávněna jednostranně změnit podmínky věrnostního programu
členů, aniž by měla povinnost takovou změnu členovi přímo oznamovat, je však povinna
seznámit členy s takovými změnami vhodnou formou.

