PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ

ODMĚNY ZA VĚRNOST PRO ZÁKAZNÍKY JEDNOTY, OD TÁBOR

ČÍSLO KARTY

zde nalepí pokladní EAN kód při předání karty –
pro nového člena věrnostního programu, nebo vyplňte
EAN kód Vaší stávající věrnostní karty 

Jméno a příjmení
den

měsíc

.

Datum narození

rok

.

Ulice a č. p.
Obec
PSČ
Již existující člen A (ano)/N (ne)
Svým podpisem stvrzuji, že jsem se seznámil(a) s podmínkami členství ve věrnostním programu
Jednoty, OD Tábor, které jsou k dispozici v prodejnách a uvedeny na www.jednota-tabor.cz,
a souhlasím s nimi.

Datum

Podpis
PROSÍM, OTOČTE NA ZADNÍ STRANU

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Jako zákazník uděluji Jednotě, obchodnímu družstvu Tábor, IČ: 000 31 925, se sídlem Budějovická 1413, 390 02 Tábor, souhlas
se zpracováním osobních údajů za níže uvedenými marketingovými účely.
Souhlas se zpracováním mých údajů v rozsahu a způsobem zde uvedeným uděluji po dobu 20 let.
Na základě Vašeho souhlasu budeme zpracovávat Vaše identifikační a kontaktní údaje (jméno, příjmení, datum narození, adresu
bydliště, telefon, e-mail), které jste nám poskytl/a, informace o nakoupených výrobcích a službách, o nárocích na slevy a jiných
výhodách, o naší předchozí komunikaci anebo jiném kontaktu.
Vaše údaje budeme zpracovávat za účelem zaslání informací o aktuálních akcích, nabídkách a soutěžích a zajištění Vaší účasti
v nich, nabízení našich výrobků a služeb, zvyšování kvality a komplexnosti naší komunikace s Vámi a marketingového analyzování
a profilování s cílem přizpůsobit naši nabídku Vašim potřebám a potřebám dalších zákazníků. V případě Vašeho zájmu o účast
ve věrnostním programu naší společnosti, budeme Vaše údaje včetně čísla Vaší věrnostní karty zpracovávat pro účely vedení Vašeho bodového konta a přiznávání příslušných výhod.
Naše společnost neposkytuje osobní údaje svých zákazníků třetím osobám pro jejich marketingové anebo jiné obchodní aktivity.
Vaše osobní údaje bude naše společnost zpracovávat automatizovaně i manuálně jen za pomoci vlastních zaměstnanců anebo
smluvních partnerů, kteří pro nás technicky zajišťují rozesílání našich obchodních a reklamních materiálů.
Souhlasím s mým kontaktováním prostřednictvím (níže zaškrtněte):

Vše

Telefonní hovor

SMS

E-mail

Poštovní zásilka

Provedená volba může být členem věrnostního programu kdykoliv změněna písemnou formou v některé z prodejen družstva
nebo na ústředí družstva.
Uděluji souhlas se zpracováním těchto mých osobních údajů (nad rámec údajů potřebných k uzavření členství
ve věrnostním programu):
Telefon:
E-mail:
Prohlašuji, že tento souhlas se zpracováním osobních údajů, udělený v souladu s GDPR a souvisejícími právními předpisy, byl udělen jako svobodný a vážný projev vůle prostý omylu. Prohlašuji, že jsem si vědom/a mého oprávnění souhlas kdykoliv odvolat.
Dále prohlašuji, že jsem byl/a správcem informován/a o všech skutečnostech a okolnostech zpracování osobních údajů, zejména
totožnosti správce, účelech zpracování, operacích zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, době, po kterou budou osobní
údaje uloženy, příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, jakož i o právech, které mi
GDPR přiznává, především právu na přístup k osobním údajům, právu na opravu a výmaz; právu souhlas kdykoli odvolat, právu požadovat informaci, jaké údaje o mně správce zpracovává, právu vznést námitku proti zpracování a právu obrátit se v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Datum

Podpis zákazníka

Jednota, obchodní družstvo Tábor, se sídlem Budějovická 1413, 390 02 Tábor, IČ: 000 31 925,
zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Dr, vložka 214 www.jednota-tabor.cz

