Květinový klub
Všeobecné podmínky
Slevový program společnosti Sixth Sense s.r.o. se sídlem Na Balkáně 2120/134, Praha 3,
vedený pod značkou Květinový klub, dále uváděn jako Květinový klub. Tento program je
zaměřen na poskytování nadstandardních výhod pro stálé zákazníky společnosti
Květinový klub. Zákazníci se stávají členy klubu na základě své svobodné vůle, kterou
vyjadřují svým podpisem na přihlášce nebo jiným, zákonem předpokládaným projevem
vůle.
Členství v Květinovém klubu
Členem Květinového klubu se může stát kterákoliv fyzická osoba starší 16 let s
korespondenční adresou v České republice, která v rámci marketingových akcí
pořádaných Květinovým klubem získá slevovou kartu a která svým podpisem stvrdí
souhlas se Všeobecnými pravidly Květinového klubu. Členem klubu se nemůže stát
právnická osoba. Členství je bezplatné. Nárok na řádné členství v klubu mají všichni
zákazníci Květinového klubu, kteří v rámci marketingových akcí pořádaných Květinových
klubem získají slevovou kartu, řádně vyplní klubovou přihlášku a souhlasí se
Všeobecnými podmínkami slevového programu. Kartu si členové klubu aktivují na
webové stránce www.kvetinovyklub.cz, kde vyplní veškeré požadované údaje. Při
registraci v jedné z našich prodejen bude tato aktivace karty připravena Květinovým
klubem.

1. Uplatnění slev
1.1. Klubové slevy se mohou uplatnit na všech prodejnách Květinového klubu:
Květinový klub „HOLEŠOVICE“, Komunardů 47B, Praha 7
Květinový klub „ATRIUM“, Nákupní galerie Atrium, Karlovo náměstí 10, Praha 2
Květinový klub „KARLÍN“, U nádražní lávky 2, Praha 8
2. Slevy a jejich využití
2.1. Příslušná sleva bude poukázána členovi klubu po předložení klubové karty. Bez
předložení klubové karty nemůže být členovi klubu sleva poukázána.
2.2. Slevy vyplývající z členství v klubu Květinový klub nelze uplatnit na již zlevněné
zboží. Slevy se nesčítají.
2.3. Kartu člena Květinového klub nelze použít při nákupu poukazů Květinového
klubu. Kartu člena Květinového klubu lze použít při placení pomocí poukazů
Květinový klub, výsledná cena nákupu včetně slevy musí převyšovat hodnotu
poukazu.

3. Komunikace se členy Květinového klubu
3.1. Komunikace se členy Květinového klubu probíhá prostřednictvím e-mailů
(klub@kvetinovyklub.cz) a SMS (+420 774 44 66 22 nebo +420 774 44 66 20)
na e-mailové adresy a telefonní čísla, které člen/členka vyplnil/a. Květinový klub
si vyhrazuje možnost členy zejména informovat o:
3.1.1. připravovaných akcích pořádaných Květinovým klubem
3.1.2. novinkách a sezónních tipech
3.1.3. aranžérských a floristických kurzech
3.1.4. nových prodejnách, otevírací době a jiných

4. Odhlášení z Květinového klubu
4.1. Z Květinového klubu se může člen odhlásit pomocí odhlašovacího formuláře,
který je přístupný na internetové stránce www.kvetinovyklub.cz. Odhlašovací
formulář společně s klubovou kartou člen zašle zpět na adresu Květinový klub,
Sixth Sense s.r.o., Na Balkáně 2120/134, Praha 3, 130 00. Po odhlášení člen/ka
pozbývá nárok na slevy vyplývající z členství v klubu.
4.2. V momentě odhlášení z klubu budou všechny osobní údaje o členovi/člence klubu
nenávratně zlikvidovány z databáze klubu.
4.3. Květinový klub si vyhrazuje právo odhlásit z klubu člena/členku, který/která
do přihlašovacího formůláře uvedl/a záměrně nepravdivé, nebo nepřesné údaje
a to zejména údaje osobní, údaj o telefoním čísle a údaj o e-mailové poště.

5. Všeobecné podmínky a ochrana osobních údajů
5.1. Člen/ka svým členstvím v klubu souhlasí, že bude pravidelně pomocí SMS a emailu informován/a o klubových aktivitách. Svým podpisem stvrdil/a, že
na přihlášce byly správné kontaktní údaje a seznámil/a se s prohlášením
Květinového klubu, k ochraně osobních údajů. Svým podpisem udělil/a souhlas
společnosti Sixth Sense s.r.o se zpracováním osobních údajů v souladu se
zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a to na dobu neurčitou,
do odvolání tohoto souhlasu, popřípadě do doby ukončení činnosti tohoto klubu.
5.2. Zákazník svým podpisem na přihlášce do Květinového klubu výslovně souhlasil
s tím, že společnost Sixth Sense s.r.o. zpracovává jeho osobní údaje uvedené
v přihlášce a to po dobu neurčitou do odvolání souhlasu každým daným členem,
popřípadě do doby ukončení činnosti tohoto klubu. Členové Květinového klubu
berou na vědomí, že svůj souhlas mohou kdykoliv písemně odvolat a Sixth Sense
s.r.o. tyto údaje zlikviduje. Sixth Sense s.r.o. jako správce zpracovává osobní
údaje v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
zaregistrované na jméno člena Květinového klubu a to za účelem nabízení
obchodu nebo služeb a za účelem vyplývajících z podmínek Květinového klubu.
Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje prostřednictvím určených
zpracovatelů. Člen Květinového klubu bere na vědomí, že určení zpracovatelé již
nepodléhají dalšímu souhlasu.

Kontaktní adresa:
Květinový klub
Sixth Sense s.r.o.
Na Balkáně 2120/134
130 00 Praha 3
Tel
+420 774 44 66 22
Email klub@kvetinovyklub.cz
Společnost je zapsaná v Obchodním Rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl
C, vložka 102097, IČ: 27176266 DIČ: CZ27176266

