Pravidla věrnostního programu BT NÁŘADÍ s.r.o.
Tento dokument obsahuje úplné znění závazných pravidel věrnostního programu BT
NÁŘADÍ s.r.o. (dále jen „program“).
1. Provozovatel
Provozovatelem programu je společnost BT NÁŘADÍ s. r. o., se sídlem Wilsonova
448, Hlinsko, 53901, IČ: 28774159 (dále jen „Provozovatel“ nebo „BT NÁŘADÍ
s.r.o.“).
2. Termín konání programu
Program probíhá od 1.4. 2014 od 8.00 hodin do odvolání (dále také jako „doba
konání“), a to pouze na území České republiky.
3. Členství ve věrnostním programu BT NÁŘADÍ s.r.o.
Členem programu se může stát fyzická osoba starší 18 let, která souhlasí s těmito
pravidly, poté, co odevzdá řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku do programu
a obdrží platnou KLIENTSKOU KARTU (dále jen „člen“). Člen programu se zavazuje
oznámit provozovateli změnu údajů uvedených v přihlášce bezodkladně, a to
zavoláním na telefonní číslo 773072400 nebo na email btnaradi@email.cz. Členem
programu se nemůže stát právnická osoba nebo fyzická osoba-podnikatel v
souvislosti s jejich podnikatelskou činností. Členství v programu a získání karty není
podmíněno nákupem zboží v obchodě BT NÁŘADÍ s. r. o. Každý člen může podat
jen jednu přihlášku, vícenásobné členství není možné. Vyplněním a podepsáním
přihlášky člen programu souhlasí s podmínkami členství a prohlašuje, že se s nimi
seznámil.
4. Princip programu
Program je určen členům programu. Člen programu při nákupech v obchodě
BT NÁŘADÍ s.r.o. může po předložení KLIENTSKÉ KARTY získat některou z níže
uvedených výhod programu:
1. Akční nabídky pro členy programu (přesná mechanika popsána v bodě 4.1)
2. Věcný dar nebo slevová poukázka (přesná mechanika popsána v bodě 4.2)
3. Ostatní jednorázové benefity u partnerů BT NÁŘADÍ s.r.o. (přesná mechanika
popsána v bodě 4.3)
4.1 Akční nabídky pro členy programu
V prodejně BT NÁŘADÍ s.r.o. budou speciálně označeny jako nabídka pro členy
věrnostního programu BT NÁŘADÍ s.r.o. Členovi bude po předložení KLIENTSKÉ
KARTY při nákupu počítána akční cena na tyto výrobky.
4.2 Věcný dar nebo slevová poukázka
Věcný dar nebo slevovou poukázku získá člen za četnost použití karty nebo za sumu
nákupů v určitém časovém období. Přesné časové období bude vyhlašováno spolu
s pravidly této speciální nabídky pro členy klubu minimálně 1 kalendářní týden
předem.
4.3 Ostatní jednorázové benefity u partnerů BT NÁŘADÍ s.r.o.
Ostatní jednorázové benefity u partnerů BT NÁŘADÍ s.r.o. získá člen při použití karty
v určitém časovém období. Přesné časové období i seznam partnerů budou
vyhlašovány spolu s pravidly této speciální nabídky pro členy klubu minimálně 1
kalendářní týden předem.
5. Používání karty
Po odevzdání řádně vyplněné přihlášky dostane nový člen KLIENTSKOU
KARTU (dále a výše jen „karta“). Karta zůstává vlastnictvím společnosti BT NÁŘADÍ
s.r.o., a slouží k využití výhod při nákupech vykonaných členem.
V případě ztráty karty může člen požádat o vydání nové karty. Informace o vydání
náhradní karty za ztracenou kartu je možné získat na telefonním čísle 773072400

nebo na emailu btnaradi@email.cz. Veškeré případné reklamace související s užitím
karty musí být uplatněny při nákupu, u kterého byla karta užita. Na pozdější
reklamace nemůže být brán zřetel. BT NÁŘADÍ s. r. o., si dále vyhrazuje právo
stanovit, na které výrobky se program nevztahuje.
6. Ukončení a zánik členství v programu
Člen může svoje členství kdykoli zrušit, a to zavoláním na telefonní číslo 773072400
nebo na email btnaradi@email.cz. Společnost
BT NÁŘADÍ s. r. o., si vyhrazuje právo zrušit členovi členství v programu, pokud
nebyla jeho KLIENTSKÁ KARTA použita déle jak 24 měsíců. Tím není dotčen nárok
člena opakovaně se přihlásit do programu. Společnost BT NÁŘADÍ s. r. o., je
oprávněna zrušit členství, pokud člen poruší pravidla programu.
7. Zpracování osobních údajů, obchodní sdělení
Účastí v programu souhlasí člen se zařazením všech jím poskytnutých
osobních údajů do databáze společnosti BT NÁŘADÍ s. r. o., se sídlem
Wilsonova 448, 53901, Hlinsko, IČ 28774159 jakožto správce, a s
jejich následným zpracováním prostřednictvím 3. strany pro marketingové
účely BT NÁŘADÍ s.r.o., tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání
informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání
obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona
č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu s tím, že k těmto údajům mohou
být přiřazeny i další údaje. Člen bere na vědomí, že má práva dle § 11 a 21 zák.
č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může
bezplatně kdykoli na adrese BT NÁŘADÍ s.r.o. odvolat, že má právo přístupu
k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných
osobních údajů, jejich likvidaci atd. V případě pochybností o dodržování práv
správcem se může na BT NÁŘADÍ s.r.o. obrátit a případně se s podnětem může
obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27,
Praha 7. Členové výslovně souhlasí s tím, že pořadatel je oprávněn užít v souladu s
§ 12 zákonač. 40/1964 Sb., v platném znění, občanského zákoníku, bezplatně
jméno, příjmení a město bydliště člena v médiích (včetně internetu), propagačních a
reklamních materiálech provozovatele v souvislosti s programem a v souvislosti s
jeho činností. Člen dále souhlasí s tím, že mohou být bezplatně pořizovány a
zveřejňovány i zvukové a obrazové záznamy členů, a to kdykoli za trvání programu a
po dobu 4 let od ukončení programu.
8. Práva a povinnosti provozovatele
Provozovatel programu je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast
v programu, v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoli
otázce s programem spojené. Provozovatel má právo vyloučit kteréhokoli z členů
z programu v případě, že by takový člen porušoval pravidla programu, anebo byl
z této činnosti důvodně podezřelý, a to bez náhrady nákladů či škody, která by
vyloučením mohla členovi vzniknout. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli
pozměnit nebo upravit pravidla programu či program změnit nebo zrušit, a to bez
udání důvodů a stanovení náhrady.Takové rozhodnutí je účinné ode dne jeho
uveřejnění na internetových stránkách www.btnaradi.cz.
Úplná pravidla programu a další informace o programu jsou po dobu konání
programu k dispozici na webových stránkách společnosti BT NÁŘADÍ s. r. o.,
www.btnaradi.cz
V Hlinsku 1.4.2014

