Všeobecná pravidla Klubu bikeplac
(dále také jen „pravidla“)

Úvodní ustanovení
Klub bikeplac je program pro zákazníky společnosti bikeplac s.r.o. se sídlem Hybešova 65, 602 00 Brno, zapsané Krajským
soudem v Brně oddíl C, vložka 68493., IČ: 29253039, DIČ: CZ29253039. Zákazníci se stávají členy Klubu bikeplac na
základě své svobodné vůle, kterou vyjadřují svým podpisem na přihlášce.

I. Podmínky vstupu do Klubu bikeplac
Členem Klubu bikeplac se může stát jakákoli fyzická osoba starší 15 let, pokud splní tyto podmínky:
1. Jednorázový nákup zboží nebo služeb v prodejně bikeplac ve výši 5 000 Kč a více.
2. Vyplnění přihlášky do Klubu bikeplac.

II. Benefity členství
Členové Klubu bikeplac mohou čerpat tyto výhody:
1. První garanční prohlídka zakoupeného kola zdarma
2. Přednostní příjem do servisu
3. Zdarma mytí kola v mycím boxu
4. Půjčení kola za výhodnější ceny
5. Výhodnější ceny servisních balíčků
6. Výborná italská káva Segafredo zdarma
Klubové slevy není možné kombinovat s dalšími slevami, výprodeji a speciálními nabídkami. Vždy se použije nejvyšší
možná/nabízená sleva.

llI. Podmínky setrvání a zánik členství v Klubu bikeplac
Členství v Klubu bikeplac je trvalé, zaniká pouze v případě, pokud:
1. Člen Klubu bikeplac poskytl nesprávné údaje v přihlášce, nebo zneužil výhod, které mu Klub bikeplac poskytuje, či se
dopustil jiného jednání v rozporu se Všeobecnými pravidly Klubu bikeplac.
2. Na žádost člena Klubu bikeplac.
3. Člen Klubu bikeplac odvolá souhlas se zpracováním osobních údajů.

lV. Ochrana osobních ůdajů
Podpisem přihlášky do Klubu vyslovuje zákazník souhlas s těmito Všeobecnými pravidly Klubu a se zpracováním osobních
údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, v rozsahu uvedeném v přihlášce do Klubu, a
to v databázi společnosti bikeplac s.r.o, IČ: 27216764, jakožto správcem a to pro marketingové účely, zejména zasílání
obchodních sdělení, dárkových a slevových poukázek, jakož i jiných informací, akcí a nabídek týkajících se Klubu bikeplac, a
dále pro komunikaci elektronickými prostředky. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje člen Klubu bikeplac
dobrovolně na dobu neurčitou. Jiným subjektům nebudou osobní údaje člena Klubu zpřístupněny. Člen Klubu bikeplac má
veškerá práva zaručena zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Dále má člen Klubu bikeplac tato práva:
jestliže zjistí nebo se bude domnívat, že správce provádí zpracování těchto osobních údajů v rozporu s ochranou
soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména budou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel
jejich zpracování, může požádat správce o vysvětlení a požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se
může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Bude-li tato žádost shledána
oprávněnou, správce odstraní neprodleně závadný stav. Odvoláním souhlasu se zpracováním osobních údajů zaniká členství
člena v Klubu bikeplac a s tím i související benefity člena.

VI. Kontaktní údaje
Korespondenční adresa: bikeplac s.r.o., Plotní 45, 602 00 Brno.
E-mail: bikeplac@bikeplac.cz, telefon: 604 309 142, web: http://www.bikeplac.cz.

VI. Závěrečná ustanovení
Veškeré odměny v rámci Klubu bikeplac, tj. zejména slevy, bonusy, prémie a další odměny, nejsou právně vymahatelné.
Společnost bikeplac s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoli změnit Všeobecná pravidla Klubu a s nimi související benefity. Členové
Klubu budou o těchto změnách informováni v kamenné prodejně bikeplac vyvěšení aktuální verze Všeobecných pravidel
Klubu a na internetových stránkách bikeplac (http://www.bikeplac.cz). Společnost bikeplac s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoli
ukončit činnost Klubu.
Tato Všeobecná pravidla Klubu jsou platná a účinná od 14.6.2016 v plném rozsahu ruší dřívější Všeobecná pravidla Klubu.
V Brně dne 26.3.2017

