Registraèná
prihláška

Obchodné meno / Názov predajne:

IÈO:

Adresa predajne:

Meno a priezvisko:

Peèiatka a podpis úèastníka:

Riadne vyplnenú, podpísanú a opeèiatkovanú prihlášku odovzdajte regionálnemu
manažérovi alebo zašlite späś poštou na
adresu: Plastika,a.s., Novozámocká 222,
949 05 Nitra.
Svojim podpisom vyhlasujem, že som sa
oboznámil s pravidlami tohto vernostného
programu, porozumel som im a žiadam o
registráciu do vernostného programu.

V zmysle §7 Zákona è. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov dávam súhlas so spracúvaním osobných
údajov, ktoré som poskytol spoloènosti Plastika, a.s., zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu
v Nitre, odd. SA. vl. è. 183/N, so sídlom Novozámocká 222, 949 05 Nitra
IÈO 00152781, za úèelom registrácie a spravovania databázy úèastníkov vernostného programu.

Tel.: 037/6530 371 marketing@plastika.sk www.plastika.sk

PRAVIDLÁ:
Organizátorom vernostného programu je spoloènosś Plastika,a.s., Novozámocká 222, 949 05 Nitra
• Úèastníkom programu sa môže staś fyzická osoba, staršia ako 18 rokov s trvalým pobytom v Slovenskej
republike, ktorá je nákupcom partnerskej predajne.
Úèastníkom môže byś i partnerská predajòa ako organizácia zastupujúca kolektív zamestnancov spoloène. Z vernostného programu sú vylúèené podnikové predajne a zamestnanci spoloènosti Plastika,a.s.
a ich príbuzní.
• Podmienkou úèasti je registrácia formou prihlášky s uvedením nasledovných údajov: meno, názov, adresa a IÈO predajne, v ktorej je úèastník zamestnaný. Prihláška musí byś riadne podpísaná a potvrdená
peèiatkou predajne.
• Registrácia podlieha schváleniu organizátora. Organizátor si vyhradzuje právo neschváliś prihlášku.
Úèastník svojim podpisom súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov. Plastika,a.s. sa zaväzuje, že
tieto údaje budú využité len pre úèely vernostného programu.
• Predmetom vernostného programu je zbieranie bodov vo forme kupónov - samolepiek, ktoré sú priložené k dodaciemu listu spoloènosti Plastika,a.s. Jednotlivé body každý úèastník nalepí do vernostnej knižky.
Po nazbieraní bodov v urèitej hodnote má právo požiadaś o niektorý z ponúkaných darèekov. Body je
možné i kumulovaś, èiže nazbieraś i viacej bodov a v tejto hodnote vybraś viac darèekov.
• Vybraný darèek (darèeky) bude úèastníkovi programu doruèený (doruèené) obchodným manažérom
spoloènosti najneskôr do 60 dní od doruèenia brožúry a požiadavky na darèek (darèeky).
• V prípade, že voèi danému odberate¾ovi existujú neuhradené poh¾adávky po lehote splatnosti s dobou
viac ako 30 dní alebo dlhodobo porušuje platobnú disciplínu, má usporiadate¾ právo odmietnuś odovzdanie darèekov. Takisto má usporiadate¾ právo odmietnuś odovzdanie darèekov v prípade zistenia
poškodzovania dobrého mena daným odberate¾om.
• Doba trvania vernostného programu je od 1.1.2015 – 31.12.2015. Organizátor vernostného programu si
vyhradzuje právo meniś termín trvania vernostného programu. Úèastníci programu budú o tejto zmene
informovaní minimálne 1 mesiac vopred.
• Požiadavku na darèek (darèeky) je možné si uplatniś najneskôr do 31.1.2016.
•Darèeky, ktoré sú v tomto vernostnom programe zahrnuté, nie sú právne vymožite¾né. Usporiadate¾ si vyhradzuje právo nahradiś deklarované darèeky predmetmi obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty
a meniś podmienky odovzdávania darèekov v prípade, že usporiadate¾ovi predmety nebudú dodané
tak, aby mohli byś úèastníkom programu odovzdané v súlade s týmito pravidlami.
• Úèastník vernostného programu svojou úèasśou taktiež akceptuje podmienku, že usporiadate¾ má
právo kedyko¾vek zmeniś pravidlá vernostného programu èi program predèasne ukonèiś a ïalej,
že vo všetkých prípadných sporoch vzniknutých z tohto vernostného programu má usporiadate¾
výhradné právo vykonaś koneèné rozhodnutie.

Plastika,a.s. Novozámocká 222, 949 05 Nitra tel.: 037 6530 371
marketing@plastika.sk, www.plastika.sk
Svojim podpisom potvrdzujem správnosś údajov a súhlasím s hore uvedenými pravidlami vernostného programu.

