VĚRNOSTNÍ
PROGRAM

SPORTOVNÍ OBCHOD RONNIE.CZ
PLZEŇ
Odměňujeme věrné zákazníky!
Sbírejte body a získejte poukaz v hodnotě 1000 Kč!

obchod.ronnie.cz

VĚRNOSTNÍ PROGRAM – PRAVIDLA
Registrace do věrnostního programu Sportovního obchodu Ronnie.cz Plzeň
Zákazníkem věrnostního programu Sportovního obchodu Ronnie.cz Plzeň (dále jen VP) se může stát osoba starší
15 let, která provede řádnou registraci do programu prostřednictvím vyplnění formuláře na kamenné pobočce
Sportovního obchodu Ronnie.cz Plzeň (dále jen Prodejna) a vyjádří souhlas s pravidly VP (dále jen Pravidla) uvedenými v tomto dokumentu.
Provozovatelem Prodejny na adrese Obchodní centrum Plzeň, Rokycanská 1424/128, 312 00 Plzeň je společnost
Sportovní obchody Ronnie.cz, s. r. o., se sídlem Svahová 1537/2, 101 00 Praha 10, vedená pod IČ 03641163 (dále jen
Prodejce).
Registrací zákazník uděluje svůj souhlas s účastí ve VP a s Pravidly. Při registraci musí zákazník uvést e-mailovou
adresu, jméno, příjmení, PSČ svého bydliště a rok narození. Prodejce má možnost zrušit účast zákazníka v programu
v případě porušení Pravidel zákazníkem.

Nakládání s osobními údaji
VP je v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů. Poskytnuté údaje nebudou v žádném případě předány
jakékoliv třetí straně s výjimkou provozovatele internetového serveru Ronnie.cz – společnosti Erasport, s. r. o.
Prodejce se zavazuje chránit osobní údaje zákazníka a bude postupovat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů.
Registrací ve VP zákazník souhlasí s použitím e-mailové adresy pro zasílání informací o akcích a novinkách Prodejce
či serveru Ronnie.cz provozovaného společností Erasport, s. r. o. V souladu se zákonem najde zákazník v závěru
každého takového e-mailu vždy odkaz pro změnu nastavení zasílání e-mailů, kliknutím na něj může na následné
stránce zasílání e-mailů změnit či zrušit.
Zákazník registrací do VP souhlasí se zpracováním osobních údajů. Poskytuje tím vědomý, vážný a dobrovolný
souhlas Prodejci se zpracováním osobních údajů poskytnutých při registraci do VP či následně při své účasti
v programu, stejně jako údajů shromážděných po dobu své účasti (včetně nákupního chování) k jejich automatizovanému zpracování prostřednictvím informačního systému VP za účelem registrace ve VP, komunikace v rámci
VP, dispozice s jednotkami, k marketingovým účelům, vydání karty VP a uvedení údajů na kartě, a to na období
své účasti ve VP a případně po dobu nezbytně nutnou k vypořádání nároků vzešlých z jeho účasti ve VP.
Zákazník, který v Prodejně provedl registraci, má možnost ji kdykoliv upravit a změnit tak všechny jím uvedené
osobní údaje. Též má možnost zvolit, zda chce, či nechce přijímat komerční sdělení na svoji e-mailovou adresu.

Sbírání R-bodů a výběr odměny
Za každých utracených 1000 Kč v Prodejně získává zákazník 100 R-bodů.
Za 1000 nasbíraných R-bodů vzniká zákazníkovi nárok na výběr odměny v podobě dárkového poukazu v hodnotě
1000 Kč. Dárkový poukaz opravňuje držitele k jednorázovému nákupu libovolného zboží v Prodejně (výhradně
stejné, v níž nárok vznikl – nelze tedy uplatnit pro nákup na internetu ani v jiné kamenné pobočce), a to ve výši
1000 Kč. V případě nákupu zboží vyšší ceny je hodnota poukazu od výsledné sumy odečtena, při nákupu za nižší
obnos se přeplatky nevracejí. Dárkový poukaz ani jeho část nelze směnit za hotovost. Dárkový poukaz lze uplatnit
maximálně do 6 měsíců od data vydání. Po uplynutí lhůty 6 měsíců dárkový poukaz propadá, a to bez náhrady.
V případě dalšího zájmu o pokračování ve VP bude zákazníkovi vydána další věrnostní karta k jeho stávající registraci.

Ostatní ujednání
Tato Pravidla platí od 1. 1. 2018.
Pravidla je možné jednostranně měnit nebo upravovat s tím, že o změně nebo úpravě a datu jejich účinnosti bude
Prodejce zákazníka informovat nejméně 30 dní před začátkem účinnosti změny nebo úpravy zveřejněním na
webových stránkách VP – http://obchod.ronnie.cz/prodejny/plzen.

